
12 Årsöversikt

Innehåll
Sidan 4
Strategi 
SEB prioriterar tre strategiska områden: 
långsiktiga kundrelationer, tillväxt inom 
styrkeområden samt bibehållen 
motståndskraft och fl exibilitet.

Sidan 12
Små och medelstora företag 
SEB:s fortsatta satsning på små och 
medelstora företag ledde under 2012 
till att banken fi ck 13 000 nya 
företagskunder i Sverige och Baltikum. 

Sidan 8
Stora företag och institutioner 
Nära relationer och djup kunskap om 
kundernas behov ligger till grund för SEB:s 
arbete med storföretag och fi nansiella 
institutioner. Under 2012 fortsatte 
expansionen i Norden och Tyskland.

Sidan 16
Privatpersoner 
SEB erbjuder privatkunderna hjälp med 
både enklare vardagsärenden och mer 
komplexa frågor. Vi ser till kundens hela 
situation vid varje rådgivningstillfälle.

Beskrivning av resultaträkningen

RÖRELSEINTÄKTER

Räntenettot utgörs till största delen av skillnaden mellan 

intäkter från utlåning samt kostnader för in- och upplåning. 

Bankers räntemarginaler skiljer sig åt på olika delar av markna-

den, främst beroende på olika löptider och risker. Förändringar 

i marginalerna liksom i in- och utlåningsvolymerna är av stor 

betydelse för utvecklingen av räntenettot. Räntenettot påver-

kas dessutom av avkastningen på innehav av räntebärande 

värdepapper och kostnader kopplade till egna utgivna värde-

papper som används för att finansiera verksamheten.  

Provisionsnettot, som omfattar provisionsintäkter från olika 

tjänster som aktiehandel, rådgivning och kort, väger sedan 

länge tyngre i SEB än i andra svenska banker. Det hänger sam-

man med att banken i högre utsträckning än andra satsat på 

tjänster för stora företag samt förmögenhetsförvaltning. Här 

ingår också avgifter från förvaltat kapital.

Nettoresultat av finansiella transaktioner omfattar såväl 

realiserade vinster och förluster i samband med försäljning av 

aktier, obligationer och andra finansiella instrument som orea-

liserade förändringar i marknadsvärdet på innehav av värde-

papper. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har stor 

betydelse. Resultatet av valutahandeln ingår också i denna 

post. 

Livförsäkringsintäkter, netto, omfattar avgifter från försälj-

ningen av livförsäkringsprodukter, där fondförsäkringar står 

för en mycket stor andel. 

a intäkter, netto, innehåller vissa realisationsvinster, 

äkringsarrangemang och andra övriga 

reserveringar för sannolika förluster, där SEB fasts

parten troligtvis inte kommer att kunna fullgöra s

ningsförpliktelser. Eventuella återvinningar påve

lustnettot positivt.  

Avvecklade verksamheter

Avvecklade verksamheter utgör, för 2011 och

om uppstått i anslutning till fö
rsäljningarna

inska kontorsrörelsen.

SEK m 

2012
2011

Change, 

%

Räntenetto

17 635 16 901
4 

Provisionsnetto

13 620 14 175
-4 

Nettoresultat av  

finansiella transaktioner

4 579 3 548
29 

Livförsäkringsintäkter netto

3 428
3 197

7 

Övriga intäkter, netto

- 439
- 135

Summa intäkter

38 823 37 686
3 

Personalkostnader

-14 596 -14 325
2 

Övriga kostnader

-6 444 -7 424
-13 

Av- och nedskrivningar av tillgångar
-2 612 -1 764

48 

Summa kostnader

-23 652 -23 513
1 

Vinster från materiella och 

immateriella tillgångar

 1
 2

-50

Kreditförluster, netto

- 937
 778

Rörelseresultat

14 235 14 953

Skatt

-2 093 -2 942

Nettoresultat från kvarvarande 

verksamheter

12 142 12 011

Avvecklade verksamhet

- 488 -1 155

Nettoresultat

11 654 10 856

resultaträkningen summeras årets resultat genom nettot av intäkter och kostnader liksom 

kreditförluster och nedskrivningar.

esultaträkning

Resultaträkning

Sidan 26
Året i siff ror 
SEB:s resultat påverkades av fl era poster 
av engångskaraktär. Nettoresultatet 
ökade med 7 procent.

Sidan 25
Analytikerfrågor 
Aktieanalytikernas frågor till SEB under 
året handlade bland annat om hur de nya 
regelverken och konjunkturläget påverkar 
banken.

2012 i korthet
2012 2011

Intäkter, Mkr 38 823 37 686
Resultat före kreditförluster, Mkr 15 171 14 173
Rörelseresultat, Mkr 14 235 14 953
Nettoresultat kvarvarande verksamhet, Mkr 12 142 12 011
Räntabilitet kvarvarande verksamhet, procent 11,5 12,3
Vinst per aktie, kvarvarande verksamhet, kr 5:53 5:46
Föreslagen utdelning, kr 2:75 1:75
Kärnprimärkapitalrelation1), procent 15,1 13,7
Primärkapitalrelation1), procent 17,5 15,9

 1) Basel II utan övergångsregler

Omslagets framsida 
Christina Ståhl, VD i Mio, och Björn Johansson, företagsrådgivare, SEB. Läs mer på sidorna 14–15.

De viktigaste händelserna under året:

Den statsfi nansiella oron i många länder och obalanserna i 
världsekonomin fortsatte att skapa osäkerhet på de fi nansi-
ella marknaderna. Räntorna var historiskt låga.

SEB:s satsning på företagssektorn ledde till 100 nya stor-
företagskunder och 13 000 nya små- och medelstora 
företagskunder. Antalet privatkunder ökade med cirka 
50 000. 

Styrelsen och ledningen presenterade nya fi nansiella mål.

SEB utsågs till bästa bank i Sverige, Estland, Lettland och 
Litauen (The Banker).

För första gången utsågs SEB också till bästa bank för 
stora företag och fi nansiella institutioner i Norden totalt 
(Prospera).

För tredje året i rad mottog SEB Global Private Banking Award 
som bästa nordiska bank för private banking-
tjänster (The Banker och PWM).

 SEB rankades som nummer ett i Sverige när det gäller 
öppenhet och åtgärder mot korruption (Transparency 
International).

 SEB bistår 2 800 stora företag och fi nansiella institutioner, 400 000 
mindre och medelstora företag och fyra miljoner privatpersoner med 
rådgivning och fi nansiella lösningar. 

 Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB fi nns 
representerat i ett 20-tal länder med cirka 16 500 medarbetare.

 Som Relationsbank verkar SEB alltid för att skapa värde för kunderna. 
I Sverige och Baltikum erbjuder SEB rådgivning och ett brett utbud av 
fi nansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är inrikt-
ningen att erbjuda ett fullservicekoncept till storföretagskunder och 
fi nansiella institutioner. 

SEB har ett långsiktigt perspektiv i all sin verksamhet och bidrar till att 
marknader och samhällen kan utvecklas.

Välkommen till SEB!
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marknader och samhällen kan utvecklas.

Välkommen till SEB!



detta är seb

SEB är en ledande nordisk fi nansiell koncern. Som relationsbank 
verkar SEB alltid för att skapa värde för kunderna. I Sverige och de 
baltiska länderna erbjuder SEB fi nansiell rådgivning och ett brett 
utbud av fi nansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland 
har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till 
företagskunder och institutioner. SEB har ett långsiktigt perspektiv i 
allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. 
Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att koncernen 
fi nns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. SEB betjänar 
mer än 4 miljoner kunder och har cirka 16 500 anställda.

Långsiktiga relationer är hörnstenarna i vår verksamhet. Ända sedan A O 
Wallenberg grundade SEB 1856 har vi tillhandahållit rådgivning och fi nansiella 
lösningar för att hjälpa våra kunder att uppnå sina fi nansiella mål.

SEB:s kunder

400 000 
Små och medelstora företag

SEB erbjuder små och medelstora 
företag anpassade tjänster, som ur-
sprungligen utvecklades i samarbete 
med Bankens större företagskunder. 
Dessutom har vi ett stort antal tjänster 
som vänder sig särskilt till småföretag 
och entreprenörer.

2 800 
Stora företag och institutioner

SEB är den ledande företags- och invest-
mentbanken i Norden. Vi betjänar stora 
företag och institutioner, banker och 
kommersiella fastighetsföretag med 
traditionell företagsservice, trading- 
och kapitalmarknadstjänster samt 
betal- och depåtjänster. SEB erbjuder 
också omfattande pensions- och 
kapitalförvaltningslösningar.

4 000 000
Privatkunder

SEB förser cirka fyra miljoner privat-
personer med rådgivning och tjänster 
för att möta deras fi nansiella behov 
utifrån ett helhetsperspektiv. Tjän-
sterna omfattar såväl vardagliga tran-
saktioner som sparande, kapitalför-
valtning, lån och livförsäkring. 

Luxemburg

Moskva

Kiev

New Delhi

Singapore

Peking

Shanghai

Hongkong

Warsawa

Genéve

London

New York

São Paulo

Intäkter Rörelseresultat

Stora Företag & Institutioner – Aff ärsbanks- och investmentbanktjänster riktade 
till större företagskunder och institutioner i 18 länder, främst i Norden och Tyskland.

 15 837 Mkr (16 666 ) 7 109 Mkr (7 481)

Kontorsrörelsen – Banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små och 
medelstora företag i Sverige samt kortverksamhet i Norden.

11 180 Mkr (10 237) 4 353 Mkr (3 128)

Kapitalförvaltning – Kapitalförvaltning, fonder och private banking-tjänster för
institutioner och kapitalstarka privatpersoner. 

4 038 Mkr (4 318) 1 289 Mkr (1 371)

Liv – Livförsäkringstjänster för privatpersoner och företag, främst i Sverige, 
Danmark och Baltikum.

4 621 Mkr (4 471) 1 980 Mkr (1 957)

Baltikum – Banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små och 
medelstora företag i Estland, Lettland och Litauen. 

3 301 Mkr (3 383) 918 Mkr (2 917)

SEB:s divisioner

SEB:s roll i samhället SEB:s bidrag i kronort tt rrr

Rörelseintäkter
Geografi sk fördelning, procent

SEB:s marknader

SEB:s verksamhet omfattar främst kunder i Norden, Baltikum och Tyskland. Banken 
har 292 kontor i Sverige och Baltikum. SEB:s satsning på tillväxt har lett till högre in-
täkter i alla nordiska länder under 2012. 

1) Exklusive centraliserad treasuryverksamhet
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   Medarbetare 
Löner, pensioner och 
förmåner

  Aktieägare
Utdelning

  Myndigheter
Skatter och avgifter

   Leverantörer 
och partners
Varor och tjänster

SEB:s verksamhet skapar ekonomiskt värde för 
många andra intressenter i tillägg till kunderna. 

Filialer och representantkontor
SEB:s representation i världen

 2012 2011

Sverige 57 (59)

Norge 8 (8)

Danmark 8 (8)

Finland 4 (4)

Tyskland 1)  7 (9)

Estland 3 (3)

Lettland 3 (3)

Litauen 4 (4)

Övriga 6 (2)
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New York

São Paulo

Intäkter Rörelseresultat

Stora Företag & Institutioner – Aff ärsbanks- och investmentbanktjänster riktade 
till större företagskunder och institutioner i 18 länder, främst i Norden och Tyskland.

 15 837 Mkr (16 666 ) 7 109 Mkr (7 481)

Kontorsrörelsen – Banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små och 
medelstora företag i Sverige samt kortverksamhet i Norden.

11 180 Mkr (10 237) 4 353 Mkr (3 128)

Kapitalförvaltning – Kapitalförvaltning, fonder och private banking-tjänster för
institutioner och kapitalstarka privatpersoner. 

4 038 Mkr (4 318) 1 289 Mkr (1 371)

Liv – Livförsäkringstjänster för privatpersoner och företag, främst i Sverige, 
Danmark och Baltikum.

4 621 Mkr (4 471) 1 980 Mkr (1 957)

Baltikum – Banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små och 
medelstora företag i Estland, Lettland och Litauen. 

3 301 Mkr (3 383) 918 Mkr (2 917)

SEB:s divisioner

SEB:s roll i samhället SEB:s bidrag i kronort tt rrr

Rörelseintäkter
Geografi sk fördelning, procent

SEB:s marknader

SEB:s verksamhet omfattar främst kunder i Norden, Baltikum och Tyskland. Banken 
har 292 kontor i Sverige och Baltikum. SEB:s satsning på tillväxt har lett till högre in-
täkter i alla nordiska länder under 2012. 

1) Exklusive centraliserad treasuryverksamhet
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   Medarbetare 
Löner, pensioner och 
förmåner

  Aktieägare
Utdelning

  Myndigheter
Skatter och avgifter

   Leverantörer 
och partners
Varor och tjänster

SEB:s verksamhet skapar ekonomiskt värde för 
många andra intressenter i tillägg till kunderna. 

Filialer och representantkontor
SEB:s representation i världen

 2012 2011

Sverige 57 (59)

Norge 8 (8)

Danmark 8 (8)

Finland 4 (4)

Tyskland 1)  7 (9)

Estland 3 (3)

Lettland 3 (3)

Litauen 4 (4)

Övriga 6 (2)

20112010 2012
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detta är seb

SEB:s ambitioner och strategiska prioriteringar

Ambitioner:
●  Den ledande nordiska banken för företag och 

institutioner

●  Bästa universalbanken i Sverige och Baltikum

Strategiska prioriteringar: 

● Långsiktiga kundrelationer 
● Tillväxt inom styrkeområden 
● Motståndskraft och fl exibilitet 

Mission
Att hjälpa privatpersoner och före-
tag att utvecklas framgångsrikt 
genom att erbjuda god rådgivning 
och fi nansiella medel 

Varumärkeslöfte
Givande relationer

Vision
Att vara den mest betrodda part-
nern för kunder med ambitioner 

SEB:s mission, vision och varumärkeslöfte

SEB:s fi nansiella mål SEB:s utfall 2012l ål målmåa mla mlla ellasielsiensinsn 21201220120ll 2ll 2ll

13,1 %

 52 %

11,1 %
…med ambition att nå 15 procents 
räntabilitet på lång sikt

Konkurrenskraftig 
avkastning Räntabilitet

 

Utdelning 
av vinst per aktie Utdelning 

 

Kärnprimär-
kapitalrelation 
Basel III

Kärnprimär-
kapitalrelation

>40 %

 13 %

1) Under förutsättning att årsstämman godkänner utdelningsförslaget.

 1)
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2012 var det femte året i rad som präglades av hög volatilitet
på fi nansmarknaderna och svag tillväxt i världsekonomin.
Under de här åren har centralbankernas balansräkningar fem-
faldigats, banker har minskat sin risknivå och dragit ned på till-
gångsmassan och räntorna har sjunkit till historiskt låga nivåer.

Det har varit en utmanande period för det globala banksys-
temet och dess förmåga att uppfylla sin viktiga roll i kreditför-
medlingsprocessen – som långivare, market maker, likviditets-
försörjare och betalningsförmedlare. Att verka och betjäna 
kunderna i denna miljö kräver motståndskraft och ett 
långsiktigt perspektiv. Det har SEB. 

Stark aff ärsverksamhet attraherar fl er kunder
Utgången av 2012 markerar slutet på SEB:s treåriga aff ärsplan. 
I planen har vi fokuserat på stärkta långsiktiga kundrelationer 
och disciplinerad tillväxt i utvalda marknader. Samtidigt har 
vi ökat motståndskraften och fl exibiliteten genom än större 
kapital- och likviditetsreserver.

Under de gångna åren har SEB stärkt sin position som
den nordiska företagsbanken genom satsningar på den nord-
iska och tyska företagsverksamheten liksom på svenska
små och medelstora företag. 

 Volatiliteten i intjäningen har minskat och vi har avyttrat 
delar utanför kärnverksamheten som kontorsrörelserna i Tysk-
land och Ukraina. Vi har ökat kostnadseff ektiviteten genom att 
införa ett kostnadstak och på så vis minskat de underliggande 
kostnaderna. Därutöver har vi byggt en stark balansräkning i 
termer av kapital, likviditetsreserver, fi nansieringsstruktur 
och kreditkvalitet och vi har anpassat oss till myndigheternas 
nya regelverk. Detta har också uppmärksammats av 
ratingbyråerna. 

 

Det som kanske gör hela SEB-teamet allra stoltast är dock de 
tydliga bevisen på att vi fördjupat relationerna med de existe-
rande kunderna samtidigt som vi har fått 300 storföretag, 
mer än 30 000 små- och medelstora företag och 123 000 
privatpersoner som nya kunder.

En unik företagskultur
Inom SEB tror vi att grunden för långsiktig lönsamhet är enga-
gerade medarbetare som samarbetar, återanvänder väl
beprövade recept och strävar mot en kontinuerlig förbättring – 
alltid med kunderna i första rummet. Vi eftersträvar att vara 
transparenta och tillgängliga så att våra intressenter vet varför
och vad vi gör och förstår vår inre kompass. Det är inte möjligt 
att uppnå utan att vara helt klar över vilka värderingar som 
styr oss. Jag tror att de som arbetar inom SEB hör till de bästa i 
branschen. Våra medarbetare "lever" verkligen våra värdering-
ar – professionalism, engagemang, ömsesidig respekt och 
kontinuitet – i vardagen. Sammantaget kokar det ned till en 
kultur av givande relationer, där att arbeta inom SEB är så 
mycket mer än ett jobb. Det handlar om att ha ett långsiktigt 
perspektiv och handla därefter. Det handlar om att undvika
genvägar och vilja vara en del i ett team där alla räknas i vårt 
starka engagemang för att vilja göra det bästa för kunden. 

”SEB har en starkare position i dag. 
Vi har fördjupat relationerna med 
våra kunder och fl er kunder har 
valt SEB som sin bank. ”

Relationsbanken i vår del av världen
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Den ledande nordiska företagsbanken 
När vi nu går vidare med en ny treårsplan är ambitionen att ha 
de mest engagerade medarbetarna, det starkaste varumärket 
på alla våra kärnmarknader och de mest lojala kunderna. Det är 
vårt sätt att nå våra långsiktiga lönsamhetsambitioner. Vi vill 
bevara bankens unika företagsprofi l i Norden. Vi strävar efter 
att vara den ledande nordiska banken för företag och fi nans-
iella institutioner liksom den bästa universalbanken i Sverige 
och Baltikum.

Konkret innebär det att vi kommer att utnyttja den platt-
form som nu är etablerad i Norden och Tyskland för att öka 
korsförsäljningen till existerande och nya kunder. Därutöver 
kommer banken att ytterligare stärka erbjudandet till inter-
nationella och nordiska fi nansiella institutioner, fortsätta 
växa i segmentet svenska små och medelstora företag, bli 
ledande inom sparområdet i Sverige och dra fördel av det 
starka SEB-varumärket i Baltikum. Alla dessa aktiviteter 
kommer att åtföljas av fortsatt kostnadseff ektivitet och 
regelefterlevnad. 

Nya fi nansiella mål
I dag har SEB en stark plattform för att växa ytterligare som 
företagsbank i Norden och Tyskland och bli bästa universal-
bank i Sverige och Baltikum. Styrelsen och ledningen har därför 
reviderat SEB:s fi nansiella mål. Framöver ska SEB sikta på

 ● att betala en årlig utdelning som ska vara 40 procent eller 
mer av vinst per aktie,

 ● att hålla en kärnprimärkapitalrelation på 13 procent enligt 
Basel III, och

 ● att generera en konkurrenskraftig räntabilitet.

Det här betyder att vi över tid strävar efter att nå en lönsamhet 
på 15 procent. Vi tror att ett förtydligande av de fi nansiella
målen skapar en ökad transparens visavi våra aktieägare.

Långsiktighet nyckeln till framgång 
Den tidigare treårsplanen har tydligt visat potentialen i SEB och 
vår relationsbankmodell. Vår växande kundbas ger oss starkt 
stöd att fortsätta vår fokuserade expansion i vår del av världen. 
Vi tar med oss de senaste årens erfarenheter av att arbeta med 
ökad eff ektivitet och kundorientering. Nu fokuserar vi på ambi-
tionen att ha de nöjdaste kunderna och på att stänga gapet till 
våra konkurrenter när det gäller lönsamhet. 

Tillsammans med SEB:s alla fantastiska medarbetare är jag 
övertygad om att vår inriktning på att vara Relationsbanken i 
vår del av världen är den rätta.

Stockholm i februari 2013

Annika Falkengren
Verkställande direktör och koncernchef 

” SEB:s strategi ligger fast. 
Vi strävar efter att vara den 
ledande företagsbanken i 
Norden och den bästa banken 
i Sverige och Baltikum.”
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SEB grundades i företagsamhetens tjänst för snart 160 år 
sedan och har under alla år varit en aktiv part i samhällsut-
vecklingen på de marknader i vilka banken verkar. SEB har 
varit ett självklart val som partner för stora företag och insti-
tutioner i Sverige och – i ökande grad – övriga Norden. Detta 
framgår inte bara av aff ärsmixen utan även av det sätt på 
vilket verksamheten bedrivs. Banken erbjuder inte bara 
transaktioner utan bygger långsiktiga relationer med såväl 
storföretag och institutioner som små och medelstora 
företag och privatpersoner och delar med sig av kompetens 
och kunnande. På så sätt skapas också konkurrenskraftig 
och långsiktigt hållbar lönsamhet till nytta för bankens 
aktieägare.

I samband med den globala fi nanskrisens början tog SEB 
ett medvetet beslut att bli en än starkare bank. Detta har 
resulterat i att SEB idag har fl er kunder inom utvalda mark-
nader, lägre volatilitet i intjäningen, fortsatt hög kreditkva-
litet och lägre risknivå. Idag har banken ökad fl exibilitet och 
motståndskraft genom en stark balansräkning och högre 
kostnadseff ektivitet. Banken har också anpassat sig till de 
nya regelverken. Bankens strategiska prioriteringar för att 
uppnå konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar lönsamhet 
är att: 

 ● Bygga och utveckla relationerna med utgångspunkt i kun-
dernas långsiktiga behov och utifrån ett helhetsperspektiv. 

 ● Växa inom tre utvalda huvudområden: storföretag och 
fi nansiella institutioner i Norden och Tyskland, små och 
medelstora företag i Sverige samt ett heltäckande, kund-
drivet sparerbjudande.

 ● Säkerställa den fi nansiella styrka som krävs för att visa 
stabilitet och motståndskraft, samt en fl exibilitet att 
med god kostnadseff ektivitet anpassa verksamheten 
till rådande marknadsförhållanden.

Ambitionen är att vara den ledande nordiska banken 
för företag och institutioner samt den bästa banken i 
Sverige och Baltikum.

I SEB kommer kunderna alltid först. Långsiktiga relationer med utgångspunkt i en stark fi nansiell position är 
grunden för uthållig lönsamhet. Ambitionen är att kunna möta kundernas alla behov av fi nansiella tjänster. 
Kunderna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av bankens kompetens och tjänster på en rad olika mötesplatser. 
 

Strategiska prioriteringar

SEB – Relationsbanken

Långsiktighet och relationer

Tillväxt inom styrkeområden
● storföretagsaff ären i Norden 

och Tyskland 
● små och medelstora företag 

i Sverige 
● sparande 

Långsiktiga kundrelationer

Motståndskraft 
och  fl exibilitet
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Strategi
I ambitionen att vara Relationsbanken är det kundperspektivet 
som styr allt vad SEB gör. Det förutsätter att medarbetarna ges 
möjlighet att fatta rätt beslut för kunderna och för SEB, utifrån 
den grundmurade tron på att kundlojalitet leder till långsiktig 
lönsamhet. SEB fokuserar därför på områden där banken är 
eller kan bli ledande och där bankens rådgivning och tjänster 
kan skapa mervärde för kunderna. Det innebär att SEB i Sverige 

och Baltikum erbjuder ett brett utbud av fi nansiella tjänster till 
kunder som väljer SEB som husbank. I övriga Norden och i 
Tyskland är SEB en företagsbank med fokus på stora företag 
och institutioner som vill ha en långsiktig bankrelation. 
Kunderna ska möta en integrerad bank där beslutsvägarna är 
korta och där det är enkelt att möta banken liksom att göra 
aff ärer.

Långsiktiga kundrelationer

Utveckling till och med 2012
SEB strävar aktivt efter att kunna möta kundernas alla behov av 
fi nansiella tjänster. Sedan 2009, när den senaste treårsplanen 
utformades, har mer än 123 000 fl er privatkunder och 30 000 
fl er små- och medelstora företag valt SEB som sin husbank i 
Sverige och i Baltikum. Inom Private Banking har SEB attraherat 
3 700 nya kunder. Samtidigt har 300 nya storföretag och insti-
tutioner valt SEB som sin fi nansiella partner. 

Den ökade integrationen internt har inneburit att kunderna 
har tillgång till allt som SEB har att erbjuda – Ett SEB – oavsett 
hur och i vilka kanaler de väljer att göra aff ärer med banken. 
I Sverige erbjuder SEB personlig service och rådgivning över 
telefon dygnet runt, på 23 språk. Bankens mobila banktjänster 
har utvecklats ytterligare och under året gjordes 31 miljoner 
inloggningar. 

Kundernas förtroende för banken följs löpande genom interna 
och externa mätningar. Dessutom bedöms kundnöjdheten varje 
år av ett antal företag och ekonomiska tidskrifter, såväl interna-
tionellt som i de enskilda länder där banken verkar. Den samlade 
bilden under 2012 är att bankens kundorientering ger mätbara 
resultat. SEB är marknadsledande vad gäller storföretagens och 
institutionernas kundnöjdhet i Norden. Kundnöjdheten bland 
små och medelstora företagskunder har ökat och SEB rankas 
idag som nummer två av de fem större bankerna i Sverige enligt 
Svenskt Kvalitetsindex. Banken har ännu inte nått målet att vara 
rankad som ledande vad gäller privatkunder i Sverige. För första 
gången blev SEB av tidskriften The Banker utnämnd till Årets 
Bank i alla de länder – Sverige, Estland, Lettland och Litauen – 
där Banken erbjuder fullservicetjänster. 

Mötesplatser och kundkontakter 2012

Antal syndikerade lån i Norden 45
Antal nordiska aktierelaterade emissioner 10
Antal förvärvsrelaterade transaktioner i Sverige 26
Bankkontor   292
Internationella private banking-kontor 13

Internetbanken, antal besök i Sverige  62 miljoner 
Mobila banken, antal besök i Sverige  30,8 miljoner
Telefonbanken, antal samtal i Sverige  2,6 miljoner
Facebook, antal besök i Sverige  140 000
Antal bankomater i Sverige   432
Antal livförsäkringsmäklare  2 000

Nr: 1, 2012: SEB

Nr: 1, 2012: SEB

Nr: 1, 2012: SEB

Nr: 1, 2012: SEBMarie och Thomas Esbjörnsson med Malin Westlund Thelander, 
rådgivare på SEB:s kontor i Nacka. Läs mer i SEB:s Årsöversikt. 
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Strategi
SEB är den ledande banken för stora företag i Norden. Av tradi-
tion har marknadspositionen som relationsbank varit särskilt 
stark i Sverige, där en storföretagskund som har SEB som sin 
husbank i genomsnitt använder sju till åtta olika produktområ-
den. Tidigare har etableringarna i de övriga nordiska länderna 
och Tyskland ofta byggt på spjutspetspositioner inom ett antal 
produktområden. I efterdyningarna av fi nanskrisen öppnades 
nya möjligheter att både utöka kundbasen och bredda befi nt-
liga kundrelationer såväl bland storföretag som fi nansiella 
institutioner i Norden och Tyskland. De senaste åren har SEB 
därför investerat i en skalbar plattform på dessa marknader. 
Målet är att SEB ska fortsätta att vara den ledande banken för 
storföretag i Norden, vara den bank som större medelstora 
företag i Tyskland helst gör aff ärer med och vara den främsta 
nordiska banken för fi nansiella institutioner.

Strategi
SEB har historiskt haft en mycket stark position bland svenska 
storföretag. SEB prioriterar att, utifrån sin roll som företagsban-
ken i Sverige, utveckla sitt erbjudande till mindre och medel-
stora företag. Till de mindre företagen görs detta genom 
paketerade tjänster och till de medelstora företagen genom att 

anpassa bankens tjänster och rådgivning för storföretagssidan 
så att de passar mindre företags behov. Nyckeln är långsiktiga 
relationer och att utgå från företagets helhetssituation inklu-
sive medarbetarnas och ägarnas behov.

Tillväxtområde: Storföretagsaff ären i Norden och Tyskland

Bästa bank i Norden
för storföretag 2012 enligt Prospera

Tillväxtområde: Små och medelstora företag i Sverige

Utveckling till och med 2012
Tillväxtarbetet har under åren 2010–2012 varit inriktat på att 
attrahera identifi erade företagskunder, där bankens analys 
visat att möjligheterna att fördjupa relationerna är särskilt 
goda. Sedan satsningen på Norden och Tyskland började 
under 2010 har 300 nya större företagsrelationer etablerats 
och kreditvolymen har ökat med 130 miljarder kronor. 

 Sedan 2009 har SEB utökat sin närvaro i Asien genom 
en nyetablering av ett kontor i Hongkong. I dag är SEB den 

nordiska banken med störst närvaro i Asien och betjänar såväl 
nordiska och tyska företag med verksamhet i Asien som asia-
tiska institutioner med intresse för Norden. 

Utveckling till och med 2012
Under senare år har investeringar i kompetens, distributionska-
pacitet och minskad komplexitet tydligt signalerat SEB:s priori-
tering av denna kundgrupp. Företagsaff ären har vuxit och 
sedan början av 2006 har antalet små och medelstora före-
tagskunder ökat från 65 000 till 130 000. Enligt Nyföretagar-
centrum blir närmare vart fj ärde nystartat företag kund hos 
SEB. SEB:s marknadsandel har ökat med en procentenhet per 
år och är nu cirka 13 procent. 

SEB har genomfört en mängd aktiviteter för att förbättra 
servicen till de mindre företagen, alltifrån paketlösningen Enkla 
Firman till en satsning på att öka antalet företagsrådgivare och 

Jan Nordstrøm, Chef för Group Treasury, Danish Crown , med Torben 
With, företagsrådgivare, SEB Danmark. Läs mer på sidorna 10–11.

Christina Ståhl, VD Mio, med Björn Johansson, företagsrådgivare, SEB. 
Läs mer på sidorna 14–15.



seb årsöversikt 2012 7

personlig rådgivning 24 timmar om dygnet liksom internet-
tjänster och mobila applikationer.

strategi och marknader

Årets småföretagarbank
i Sverige enligt Finansbarometern 

Tillväxtområde: Sparande

Strategi
Kundernas omvärld präglas av hög volatilitet på fi nansmarkna-
derna samtidigt som det sker långsiktiga förskjutningar vad gäl-
ler demografi  och individers behov av att trygga sin egen ålder-
dom, vilket ökar behovet av samlad och kvalifi cerad vägledning. 
SEB har sedan länge haft ett komplett utbud av sparandepro-
dukter som möter alla upptänkliga kundbehov, men ur kund-
synvinkel har det kunnat upplevas som fragmenterat och 
produktinriktat. 

För att bättre kunna möta kundernas behov av sparandelös-
ningar har banken tagit fram ett tydligare, sammanhållet och 
rådgivningsinriktat sparerbjudande till sina kunder. 

SEB:s position inom sparområdet är stark med en marknads-
ledande position inom private banking i Sverige, fondförsäkring i 
Sverige och Danmark och en växande inlåningsbas från såväl 
privatpersoner, företag som institutioner. Även i Baltikum har 
banken ett brett sparerbjudande med målet att nå helkunder.

Utveckling till och med 2012
Under året har all rådgivning och produktutveckling kring inlå-
ning, fonder, livförsäkring och strukturerade produkter samlats 
i en organisation för att bättre kunna möta kundernas behov av 
kort- och långsiktigt sparande oavsett hur de möter SEB. En rad 
förändringar har skett i bankens rådgivningserbjudande de 
senaste åren. Banken har stärkt rådgivningskompetensen på 
bankkontoren. Fonderbjudandet har renodlats genom att 
kunderna erbjuds såväl indexförvaltade fonder, inklusive en 
avgiftsfri fond, som aktivt förvaltade fonder inklusive strategi-
fonder. Banken har även utvecklat börshandlade fonder samt 

utökat sitt inlåningserbjudande genom ett fasträntekonto. 
Under året ökade till exempel inlåning från privatkunder 
med 11 miljarder kronor och nytt förvaltat kapital inom private 
banking med 28 miljarder kronor netto.

SEB bästa private bank
i Norden enligt The Banker och PWM

Motståndskraft och fl exibilitet

Strategi och utveckling
De senaste årens utveckling i omvärlden i kombination med att 
ett nytt globalt fi nansiellt landskap växer fram visar på vikten 
av en stark och motståndskraftig grund för att uppnå långsik-
tigt lönsam tillväxt. SEB har under hela den utdragna perioden 
av osäkerhet och volatilitet som följt på fi nans- och statskulds-
krisen agerat utifrån ledorden motståndskraft och fl exibilitet. 
Därmed har banken med en stark kapitalbas och mycket god till-
gång till fi nansiering, en stabil marknadsposition med hög kre-
ditvärdighet och fördelaktigt konkurrensläge på den nordiska 
företagsmarknaden kunnat ta tillvara på tillväxtmöjligheter.

etablera företagscentra i de tre storstäderna. De mindre och 
medelstora företagen betjänas genom lättillgängliga paketpro-
dukter. Bankens rådgivning och tjänster till storföretagen har 
anpassats så att de även möter mindre och medelstora före-
tags behov. Tillgängligheten gentemot kunderna är hög genom 
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Nya regelverk och låga räntor har gjort det allt mer utmanande 
för institutionella placerare att uppnå sina avkastningsmål. 
Här spelar SEB en viktig roll, bland annat i samband med 
emissioner av företagsobligationer (se ovan) men också 
genom lösningsorienterad och kundanpassad rådgivning. 

SEB har en mycket stark ställning bland fi nansiella institu-
tioner, det vill säga försäkringsbolag, kapitalförvaltare och 
andra banker, både i Sverige och internationellt. Under 2012 
har SEB satsat kraftfullt på detta viktiga område och kunden-
heten för fi nansiella institutioner har fått en tydligare profi l. 
Satsningen fortsätter både på våra hemmamarknader och i 
viktiga fi nanscentra som exempelvis Hongkong och New York 
och gäller såväl globala produker som lokala lösningar. 

Av storföretagsdivisionens intäkter 2012 svarade fi nansiella 
institutioner för 35 procent. 

stora företag och finansiella institutioner

Rådgivning i centrum för verksamheten

SEB har en stark position som relationsbank för stora företag och institutioner. I dag har 
2 800 stora företag och fi nansiella institutioner i Norden och Tyskland SEB som fi nansiell 
partner. Rådgivning är navet i verksamheten och vi lägger ner stor kraft på att lära känna 
kundernas verksamhet innan vi börjar göra aff ärer med dem. 

 Finansiella institutioner en allt viktigare målgrupp

Från banklån till företagsobligationer

Under senare år har storföretagens efterfrå-
gan på upplåning i bankerna varit begrän-
sad. Samtidigt har särskilt de större bolagen 
blivit alltmer intresserade av att fi nansiera 
sig genom att ge ut företagsobligationer. 
Under 2012 nästan fördubblade de nordiska 
bolagen sin upplåning via emissioner jäm-
fört med 2011. Trenden mot ökad upplåning 
via företagsobligationer har pågått i tio år 
och storföretagens fi nansiering i Norden 
fördelar sig nu cirka 50–50 på banklån och 
företagsobligationer. På senare år har efter-
frågan ökat även bland medelstora företag.

Skiftet från traditionella banklån till före-

tagsobligationer som fi nansieringskälla för 
storföretagen betyder inte att bankernas 
roll minskar. Bankerna behövs bland annat 
för att matcha villkoren mellan de emitte-
rande företagen och investerarna, assistera 
vid prissättning och erbjuda en andrahands-
marknad för denna typ av värdepapper. 

SEB har en marknadsledande position 
som bank för emissioner av företagsobliga-
tioner i Sverige och övriga Norden. Under 
2012 ledde banken emissioner i bland annat 
Telia Sonera, Atlas Copco, SKF, Stora Enso, 
Scania, Maersk och Neste Oil. 

Företagsobligationer 
emitterade i Norden 
Volymer i miljoner euro och 
antal transaktioner 
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stora företag och finansiella institutioner

SEB:s satsning på storföretagsmarknaderna i Tyskland och 
de nordiska länderna utanför Sverige under de senaste tre 
åren har gett god utdelning. Sammantaget har banken fått 
300 nya företagskunder i dessa länder under 2010–2012. 

För första gången har SEB också utsetts till den bästa ban-
ken för stora företag i Norden totalt i en undersökning från 
TNS Sifo Prospera. Under de tre år som denna undersökning 
genomförts har SEB hamnat i topp i Sverige varje år. Under 
2012 förbättrades bankens position även i de övriga nordiska 
länderna samtidigt som ställningen som nummer ett i Sverige 
stärktes ytterligare.

Undersökningen visade också att kunderna vill utöka sina 
aff ärer med oss och att SEB är den bank företagskunderna 
helst vill rekommendera till andra. 

Resultatet bygger på intervjuer med fi nans-och treasury-
chefer samt andra nyckelpersoner i 262 nordiska storföretag, 

En plats för nya insikter och perspektiv, dialog och nätverks-
byggande för fi nansdirektörer och treasurychefer i nordiska 
storbolag – det är tanken bakom SEB:s Financial Summit som 
arrangerats sedan 2010. Intresset för dessa evenemang är 
stort. 

Temat för 2012 års möte var ”Navigating in uncharted waters” 
med bankens VD Annika Falkengren som värd och fl era namn-
kunniga personer som Jesper Ovesen, ordförande i Nokia 
Siemens Networks och ledamot i SEB:s styrelse, och Yves 
Morieux, Senior Partner och VD i BCG Paris, på talarlistan. 

SEB bästa bank för storföretag i Norden

SEB-chef Lord Mayor 
of the City of London
Roger Giff ord, chef för SEB:s verksamhet i London, har utsetts 
till Lord Mayor of the City of London, ett ämbete som har löpt 
i obruten följd i mer än 800 år, ända sedan 1189. Det ettåriga 
hedersuppdraget inleddes med en högtidlig parad genom 
Londons fi nanskvarter i början av november.
 Som Lord Mayor ska Roger Giff ord fungera som ambassa-
dör för de verksamheter som bedrivs i London City. Det 
innefattar banker, sjöfart, försäkring, återförsäkring, kapital-
förvaltning och pensionsfonder. I uppdraget ingår besök i 
ett 25-tal länder, framförallt på utvecklingsmarknader.

Roger Giff ord framför 
St Paul’s Cathedral.

Källa: Prospera Corporate Banking Nordic Survey 2012
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Financial summit – en attraktiv plattform för fi nanschefer



SEB viktig partner i expansivt skede
– Vår relation med SEB sträcker sig tillbaka till 2003. SEB har varit viktig för vårt företag, framför 
allt i samband med de senaste årens expansion i Sverige, Tyskland och Kina. Här har vi haft
 särskilt stor nytta av SEB:s lokala kunskap om hur det är att göra aff ärer i dessa länder.

– Genom SEB:s fi lialer har vi kunnat etablera cash management-system och fi nansiella strukturer 
som uppfyller våra krav på en övergripande optimal lösning. Det har gjort det möjligt för oss att 
fokusera på likviditet och valutaexponeringar och hålla fi nansieringskostnaderna på ett minimum.

    – Vi ser SEB som en viktig partner för vårt företag i framtiden. Bankverksamhet bygger ju på 
personliga kontakter och vi värderar den professionella hållning vi möter i våra kontakter med 
SEB, vare sig det är i Köpenhamn eller Shanghai.

Jan Nordstrøm 
Chef för Group Treasury, Danish Crown

Danish Crown är ett lantbrukarägt kooperativ med 9 000 medlemmar. Företaget, som fi rade sitt 
125-årsjubileum 2012, är en internationell producent av gris- och nötkött. Danish Crown är ett av 
världens största i sitt slag med produktion och försäljning jorden runt och en omsättning på över 
56 miljarder danska kronor. Produkterna säljs under ett antal namn, bland annat Tulip, Danepak, 
Majesty, Schächter, Grill It, Ugglarps, Sokolów och Plumrose i USA.

 Jan Nordstrøm (till vänster) och Torben With i Danish Crowns anläggning i Horsens 



– Sedan SEB fi ck Danish Crown som kund har samarbetet vuxit till att omfatta 
de fl esta områden. I dag servar vi bolaget med cash management i Danmark 
och Tyskland, kapitalmarknadstjänster, valutahandel och internationella 
betalningar – inte minst när det gäller Kina. Under 2012 emitterade bolaget 
företagsobligationer till ett värde av 750 miljoner danska kronor via SEB. 

Torben With 
Kundansvarig, SEB i Danmark

Stark relation med stor bredd 
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Under fl era år har SEB stadigt ökat antalet kunder och mark-
nadsandelar inom segmentet små och medelstora företag. 
2012 tillkom 13 000 nya företagskunder totalt; i Sverige valde 
närmare vart fj ärde nystartat företag SEB som sin bank. 
Dessutom visar mätningar som Årets Aff ärsbank och Svenskt 
Kvalitetsindex att våra företagskunder blir allt mer nöjda med 
den service vi levererar. Under året fi ck SEB också utmärkelsen 
Sveriges Småföretagsbank i en undersökning utförd av 
Finansbarometern där företagen själva betygsatte sina banker. 

Under 2012 ökade utlåningen till små och medelstora före-
tag i Sverige med 8 procent till 152 miljarder.

små och medelstora företag

Helhetslösningar för 400 000 företag

SEB arbetar sedan fl era år målmedvetet för att bli den bästa banken för små och medelstora företag. 
Därför är det glädjande att allt fl er företagskunder väljer SEB som sin bank. I dag hjälper vi cirka 
400 000 små och medelstora företag i Sverige och Baltikum med rådgivning och fi nansiella tjänster. 

Allt fl er företag väljer SEB

Support till entreprenörer i alla skeden

SEB har varit i företagsamhetens tjänst i 
snart 160 år. Vi kan företag och känner 
företagens behov. Men vi vill också bidra 
till att det etableras nya och växande 
företag och därigenom skapa arbets-
tillfällen och ekonomisk tillväxt. 

SEB stöder sedan fl era år tillbaka 
olika entreprenörskapsorganisationer 
som hjälper företagare och entrepre-
nörer hela vägen från idén om ett eget 
företag till en välfungerande 
verksamhet.

Det vi kallar SEB:s entreprenörs-
trappa illustrerar hur våra samarbets-
avtal täcker hela spektrat – från Ung 
Företagsamhet som väcker intresset hos 
ungdomar, till Entrepreneur of the Year 
som prisar framgångsrika entreprenörer 
med relativt stora företag.

Liknande samarbeten fi nns i de tre 
baltiska länderna. 

Entrepreneur of the year samlar entreprenörerna 
bakom de mest framgångsrika företagen i Sverige.

SEB – A Perfect Entrepreneur hyllar personer 
som stärker sambandet mellan entreprenörskap 
och forskning / innovation.

Connect sammanför entreprenörer med 
”kompetens och kapital”.

Nyföretagarcentrum hjälper företag i uppstartsskedet.

IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige) 
erbjuder rådgivning till nya invandrarföretag.

Venture Cup hjälper blivande entreprenörer 
att utveckla sina aff ärsidéer.

Ung Företagssamhet ger gymnasieelever 
möjligheten att pröva på att driva ett eget företag.

 

 

Grundskola 
och gymnasium

Högskola

Nyföretagare

Tillväxt

Ledande
entreprenör

SEB – marknadsandelar små och medelstora företag
% 2012  2011 2010 2009 2008

 Sverige 13,2 12,7 11,8 11,3 10,8

 Estland 21,6 22,4 21,4 22,5 23,2

 Lettland 17,9 14,9 14,6 15,2 14,6

 Litauen 31,9 30,4 27,3 28,4 31,0
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små och medelstora företag

Priser och utmärkelser fi nns det gott om, även på entrepre-
nörsområdet. Men det är inte ofta som man vinner äran att få 
hjälpa någon annan. I det nyinstiftade priset SEB – A Perfect 
Entrepreneur, som SEB står bakom tillsammans med 
Karolinska Institutet och tidningen A Perfect Guide, prisas en 
skicklig entreprenör genom att få det hedervärda uppdraget 
att hjälpa till att kommersialisera ett patent som ännu inte nått 
marknaden. Årets vinnare, IT- entreprenören Hjalmar 
Winbladh, blir delaktig i lanseringen av malariaapplikationen 
Momic, som tagits fram av forskaren Johan Lundin vid 
Karolinska Institutet. Appen gör det möjligt att på en minut 
skicka ett fotograferat blodprov till ett sjukhus som kan göra 
en mikrobiologisk screening på storskärm. Härigenom ges 
fattiga och sjuka tillgång till världens bästa specialister inom 
diagnostik med relativt billig teknik.

Tre länder – en lösning!
För att förenkla för våra företagskunder i Baltikum lanserade 
SEB under 2012 Baltic Online, en tjänst som erbjuder kun-
derna en integrerad internetlösning i de tre baltiska län-
derna. För kunder med verksamhet i mer än ett land blir det 
nu väsentligt smidigare än tidigare att hantera bankärenden.
 – Jag är överraskad av hur enkel lösningen blivit och hur 
mycket tid jag sparar. Nu kan jag få en överblick och hantera 
företagets fi nanser i två länder genom att logga in på en 
Internetbank. Jag har alltid kontroll på vad som händer med 
mina konton, säger Ragnar Loova, fi nansdirektör på den 
estniska köttproduktsproducenten Nõo Lihavürst och 
en av de kunder som varit med och utvecklat och testat den 
nya tjänsten.

Grattis – du får hjälpa någon annan!någoågogonon an ann anannnnanannan!an!n!någa nåpa nlpa älpajälphjälr hjäår hfår hu fåru fåu f

Vi ser hela företagaren

Pristagaren Hjalmar Winbladh med SEB:s VD Annika Falkengren och förre 
SAS-chefen Jan Carlzon.

SEB har en stark tradition som företagens bank och den kun-
skap, erfarenhet och det produktutbud vi har i ryggen från 
samarbetet med de riktigt stora svenska företagen tar vi med 
oss i aff ären med mindre och medelstora företag. Kombinerat 
med vårt heltäckande privaterbjudande och ställningen som 
ledande tjänstepensionsleverantör kan vi hjälpa företag och 
företagare med alla de fi nansiella behoven – för företaget 
men också för ägaren och de anställda. Vi erbjuder allt från 
betaltjänster, fi nansiering och cash management till kort, 
placeringar och pensions- och trygghetslösningar. Eftersom 
vi vet att våra kunder prioriterar hög tillgänglighet och att livet 
som företagare ställer krav på att man ska kunna göra bank-
ärendena när det fi nns tid över, kan våra kunder själva välja 
när och hur de vill ha kontakt med banken: i ett personligt 
möte på ett bankkontor, via vår Telefonbank, på Internet eller 
i mobila applikationer.
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Rak dialog skapar förtroende

Björn Johansson, SEB, och Christina Ståhl, Mio

– All vår rådgivning förutsätter förtroende i relationen mellan kund och bank. När man är öppen, 
tillgänglig och har en rak dialog så fungerar allt smidigare. Att arbeta med en kund som Mio, där 
detta fi nns, är den bästa av världar.

– Vi är med tidigt och diskuterar bolagets framtidsplaner och därmed behov av banklösningar. 
Mio är en stor professionell kund som samtidigt är tydlig med vad de har för behov och önskemål 
på fi nansiella lösningar. Det blir då mycket lättare för oss att bidra med specialistkompetens. 
Det kan röra allt från förslag på placeringar, fi nansiering, valutariskhantering till kort- och cash 
management-tjänster.

Björn Johansson 
Företagsrådgivare, Företagscenter Väst, SEB 



Pålitlig partner i alla lägen

– Det viktigaste är att det fi nns en ömsesidig respekt och förståelse för varandras
 aff ärer. Vi vill alltid utveckla Mios aff är och kunderbjudande och det förutsätter en alert 
relation med banken. Vi vill känna trygghet i att vi har en stabil bankpartner på lång sikt, 
oavsett marknadsläge. Snabb återkoppling när det behövs ser vi som självklart.

– Vi sökte en ny bank som kunde ge ett bra stöd för Mio i en viktig fas med fortsatt 
utveckling och tillväxt. SEB är entreprenöriell i sitt tänkande och har ett kunnigt team 
med erfarenhet som stärkte vårt förtroende. SEB utstrålar ett genuint intresse för vår 
aff är och gläds med våra framgångar.

Christina Ståhl 
VD, Mio

Mio är en svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning med 60 butiker – 
nio egna och 51 som drivs av möbelhandlarna på franchisebasis. Mio, som fi rade sitt 
50-årsjubileum under 2012, har under de senaste åren visat stigande försäljning och 
resultat.
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privatpersoner

Tillgänglighet och professionell rådgivning

SEB förser cirka fyra miljoner privatpersoner i Sverige och Baltikum med rådgivning och fi nansiella 
produkter och tjänster. Utifrån en helhetssyn på kundens ekonomi erbjuder vi lösningar på alla 
fi nansiella behov, från vardagsekonomi till försäkringar. Enkelhet och tillgänglighet är viktiga 
ledord; vi vill hjälpa våra kunder att få kontroll över sin privatekonomi och underlätta deras vardag.

Det fi nns många skäl att spara och många mål att spara till. 
Oavsett om man bygger en buff ert för oförutsedda utgifter, 
sparar till en resa eller investering eller om målet är att kunna 
leva gott som pensionär, ger sparande trygghet och frihet.

SEB:s bidrag till att kunderna ska kunna uppnå just detta – 
ekonomisk trygghet och frihet – är vår kompetens inom spa-

rande och riktigt bra placerings- och försäkringsprodukter. 
Vi i västvärlden har en välfärdsutmaning; i takt med att vi 

blir allt äldre krävs det såväl off entliga som privata initiativ för 
att så många som möjligt ska kunna leva ett gott liv även på 
ålderns höst. För de allra fl esta i Sverige är det helt enkelt nöd-
vändigt att komplettera den allmänna pensionen med tjänste-
pension och kanske även ett privat sparande och här kan SEB 
hjälpa till med såväl råd som lämpliga placeringsalternativ.

Men också i ett kortare perspektiv ger sparande trygghet 
och frihet. En buff ert för oförutsedda utgifter eller inkomst-
bortfall, möjligheten att ta familjen på en drömresa, ett nytt 
hus – målen kan vara många.

På SEB kan vi sparande. Vårt erbjudande omfattar såväl 
egna som externt förvaltade fonder, börshandlade fonder, 
handel i enskilda värdepapper, strukturerade derivatproduk-
ter, bankkonton med mera. Med vår fi losofi  om riskspridning 
i sju olika tillgångsslag bygger vi portföljer anpassade efter 
varje kunds placeringshorisont och riskvilja.

Spara för trygghet och frihet

Rådgivning i centrum för kundrelationen

Rådgivning och helhet är ledord i relationen med våra kunder 
och SEB:s ambition är att vara banken med de mest nöjda 
kunderna. Med sin breda och djupa kompetens och bankens 
hela produkterbjudande i ryggen kan våra rådgivare hjälpa 
till med allt från smidiga lösningar för vardagsekonomin till 
försäkringar och placeringsprodukter. SEB hjälper kunderna 
att få kontroll över sin privatekonomi på både kort och lång 
sikt.

Tillgänglighet och enkelhet är viktigt för våra kunder, som 
själva kan välja hur de vill ha kontakt med banken. 

Enklare vardagstjänster sköts bekvämt via Internet eller 
någon av våra mobilapplikationer. Telefonbanken ger personlig 
service dygnet runt, året runt. För mer komplexa ärenden eller 
omfattande rådgivning erbjuder vi personliga möten på våra 
bankkontor.

Vi försöker vara lyhörda för att utifrån kundernas önskemål 
och behov utveckla de bästa produkterna, tjänsterna och 
lösningarna.
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privatpersoner

Hem ljuva hem – det är viktigt var och hur man bor. För 
många hushåll är boendet också den största posten i hus-
hållsekonomin, och fi nansiering är centralt för att kunna 
skaff a det hem man vill ha. Öppenhet och tydlighet är viktigt 
för SEB – vi vill att våra kunder ska veta vad de betalar för. 
Därför publicerar vi löpande vår upplåningskostnad, alltså 
vad vi som bank betalar för att fi nansiera bolånet, på vår 
webbplats. Där kan kunderna enkelt se vad de betalar för, 
och den öppenheten vet vi att kunderna uppskattar. Under 
2012 förbättrade vi också våra processer så att kunderna 
enklare och snabbare kan få besked om ungefärlig, indivi-
duell bolåneränta när det är dags att byta bostad. 

Under 2012 införde SEB amorteringskrav på bolån.

För privatpersoner – i och utanför Sverige – som har ett större 
kapital att förvalta och behov av mer kvalifi cerad rådgivning 
erbjuder SEB:s Private Banking tjänster inom kapitalförvalt-
ning, juridik och skatterådgivning, försäkringar, fi nansiering 
och banktjänster. 

Under det fi nansiellt ganska turbulenta 2012 intensifi erade 
SEB arbetet med att vägleda och ge råd till 
dessa kunder. Till följd av SEB:s omfattande 
analys och utveckling av rådgivningen 
kombinerat med fördelen att vara en stabil 
bank jämfört med många europeiska kon-
kurrenter fortsatte infl ödet av nya kunder 
och volymer. 

Under 2012 fi ck SEB, 
för tredje året i rad, 
motta Professional 
Wealth Management/
The Bankers (Financial 
Times Group) utmär-
kelse Global Private 
Banking Award som 
bästa nordiska 
bank för private 
banking-tjänster.

Bäst på private banking för tredje året i rad

Öppenhet och tydlighet kring bolån

Våra kunder blir allt mer mobila och vill kunna utföra sina bank-
ärenden när som helst, var som helst. Under de senaste åren har 
användandet av SEB:s mobila appar ökat närmast explosionsar-
tat, såväl i Sverige som i Baltikum. Månad för månad ökar anta-
let inloggningar i mobila banken och vi fortsätter att förfi na 
funktionaliteten – allt för att förenkla våra kunders vardag.

I Sverige kan kunderna utöver att kontrollera sitt saldo och 
betala räkningar via mobilen numera också se hur lång kötid 
det är på ett specifi kt SEB-kontor eller hitta den närmaste ban-
komaten. En sparsnurra hjälper kunderna att nå sina sparmål. 

Tillsammans med fem andra banker står SEB också bakom 
Swish, en tjänst som gör det möjligt att föra över pengar mellan 
privatpersoner i realtid via mobiltelefonen – enkelt, snabbt och 
säkert. 

I Estland har SEB till-
sammans med övriga 
ledande banker och 
med teknologiföretag 
startat ett pilotprojekt 
där funktionaliteten 
hos betalkortchip 
fl yttats till mobil-
telefonens sim-kort. 
I förlängningen är tanken att kunderna 
ska kunna göra sina vardagliga kortköp med mobilen 
i stället för med traditionella kort.

Mobilbanken: när som helst, var som helst 

Anders Johnsson, chef för division Kapital-
förvaltning, och prisutdelaren Yuri Bender, 
från PWM/The Banker.
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Malin är guld värd
– Malin är guld värd för oss, så fort vi känner att vi behöver hjälp så ringer vi 
henne. Nyligen sålde vi vår del i en jordbruksfastighet och då fi ck vi väldigt bra 
hjälp med hur vi skulle göra med skatten, placeringar och avbetalningar på lån. 
Vi är inga högrisktagare, och det vet Malin. Hon känner oss och ger förslag som 
passar oss.

– Vi har inget eget intresse av att hela tiden hålla koll på hur olika aktier och 
fonder går, men Malin hjälper oss med det. Hon är engagerad och vill verkligen 
göra det bästa för oss. 

Marie och Thomas Esbjörnsson är kunder på SEB:s kontor i Nacka. De bor i 
bostadsrättslägenhet och äger också en sommarstuga. Marie och Thomas har 
valt att lägga alla sina aff ärer hos SEB, med bland annat lån, pensionssparande 
och placeringar.

Marie och Thomas Esbjörnsson med rådgivaren Malin Westlund Thelander



Varje kund är unik

–Mina kunder vill ha trygghet och möjligheter att göra det de vill i livet. 
Jag kan hjälpa dem att förstå de ekonomiska sammanhangen, ge tips 
om vad de behöver tänka på och få dem att känna sig trygga. 

– När jag träff ar kunderna har jag hela SEB i ryggen med produkter, 
tjänster och investeringstips, men mötet – det står jag för. Jag ser varje 
kund som en unik människa och inte som en kund i mängden. Att få hjälpa 
någon med hela ekonomin är ett förtroende som jag vill hantera med omsorg.

Malin Westlund Thelander, rådgivare och kundtjänstchef på SEB i Nacka
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SEB:s roll i samhället
Banker fungerar som blodomloppet i ekonomin. Genom att 
bistå med fi nansiering, investeringar, säkra betalningar och 
kapitalförvaltning stödjer vi ekonomisk utveckling, internatio-
nell handel och bidrar till fi nansiell trygghet. Exempelvis admi-
nistrerade SEB 747 miljoner betalningar och ökade utlåningen 
till hushåll och företag med 60 miljarder kronor under året. 
Genom att dela med oss av våra specialistkunskaper ger vi 
hushåll, entreprenörer och företag möjlighet att fatta välgrun-
dade beslut så att de kan förverkliga sina planer och ambitio-
ner. Med tiden skapar detta aktieägarvärde.

SEB:s syn på hållbarhet
SEB vill ha långsiktiga relationer med kunder och andra intres-
senter och strävar därför efter att integrera hållbarhet i alla 
aktiviteter. Hållbarhetsarbetet berör alla delar av koncernen 
och gäller för alla marknader där SEB fi nns. Det utgår från tre 
ansvarsområden – bolagsstyrning, miljöansvar och socialt 
ansvar. 

Den ekonomiska osäkerheten i världen och ökande sociala 
obalanser innebär en rad utmaningar. Under senare tid har frå-
gor rörande etik, korruption, arbetsvillkor och mänskliga rättig-
heter kommit än mer i fokus. Miljöfrågorna ligger fortsatt högt 
på agendan.

Stärkta processer och nya verktyg
Arbetet med att integrera hållbarhet i verksamheten fortsatte 
under 2012. Hållbarhetsfrågor är numera ett naturligt inslag i 
de regelbundna dialoger vi har med större företagskunder. Till 
grund för dialogen har vi tagit fram ställningstaganden och 
branschpolicies som kompletterar de sedan länge etablerade 
processerna för att känna och förstå kunderna. På motsvaran-
de sätt utvärderas portföljbolag i fonder som förvaltas av SEB. 

Banken har stärkt processen för att säkerställa ansvarsta-
gandet i hela leverantörskedjan. Vi har tagit fram ett så kallat 
självskattningsverktyg för leverantörer och genomfört en 
riskanalys. Denna har hittills applicerats på de 50 viktigaste 
leverantörerna, som representerar cirka 40 procent av våra 
totala leverantörskostnader. 

SEB har också påbörjat en intern genomlysning för att 
säkerställa att vi följer FN:s vägledande principer om företag 
och mänskliga rättigheter. Parallellt pågår ett arbete för att 
upprätta en policy avseende mänskliga rättigheter. 

SEB:s samhällsengagemang är inriktat på att stödja den 
framtida generationen i form av kunskap, tid, resurser och 
pengar. Fokus ligger på barn och ungdomar, entreprenörskap 
och ekonomisk kunskap. 

hållbarhet

Ett hållbart perspektiv på bankverksamhet 

SEB har sedan 1856 främjat ekonomisk tillväxt och social utveckling genom att stötta företag, 

entreprenörskap och innovation. Banken arbetar kontinuerligt för att säkerställa att verksamheten 

bedrivs ansvarsfullt, håller en hög etisk standard och är transparent. 

60 miljarder
i ökad utlåning till företag och individer under 2012

I SEB:s sjätte hållbarhetsrapport fortsätter vi att använda 
GRI, ett internationellt ramverk för hållbarhets-
rapportering. För att ladda ner rapporten, 
vår separata Faktabok med CS-data, vår 
GR-indextabell eller vår årliga rapport till 
FN:s Global Compact besök: www.sebgroup.

com/hallbarhet.

Hållbarhetsrapport 2012t 202012012012122rt 2rt 2rt

Socialt ansvar

En bra och attraktiv arbetsplats

Tillgängliggöra finansiella tjänster

Samhällsengagemang
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Miljöansvar

Reducera vår miljöpåverkan
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Bolagsstyrning

Ansvarsfull försäljning & marknadsföring

Motverka finansiell brottslighet

Ansvarsfullt ägande

Hållbara 
aff ärsprioriteringar
Tre ansvarsområden och åtta 
hållbara aff ärsprio-
riteringar vägleder vårt 
arbete. 

12 SEB Hållbarhetsrapport

FN:S GLOBAL COMPACT  
RAPPORT OM FRAMSTEGEN 
UNDER 2012

Hållbara perspektiv  
Så tar vi ansvar för ekonomin,  
människorna och miljön.
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medarbetare

SEB:s värderingar – engagemang, ömsesidig respekt, professio-
nalism och kontinuitet – genomsyrar vår verksamhet, liksom ett 
långsiktigt perspektiv. Kunder, leverantörer, aktieägare och 
anställda ska alla känna att värderingarna är en del av det som 
kännetecknar SEB. Vår medarbetarstrategi bygger på fyra hörn-
stenar – gott ledarskap, professionella medarbetare, högpreste-
rande team och eff ektiv organisation. Tillsammans med värde-
ringarna ger den oss en stark grund som rustar organisationen 
för att kunna möta en föränderlig omvärld till förmån för kunder-
nas och därmed aktieägarnas bästa.

SEB en attraktiv arbetsgivare
Vi är stolta över att vi sedan länge anses vara en av de mest att-
raktiva arbetsgivarna i Sverige liksom i Baltikum. Bland unga yr-
kesverksamma ekonomer utsågs SEB 2012 åter till den mest 
populära arbetsgivaren bland bankerna i Sverige. I Estland ran-
kades SEB som nummer 2, i Lettland som nummer 3 och i Litau-
en som nummer 1 bland bankerna. 

På SEB tror vi på att människor vill utvecklas och göra skill-
nad i sitt arbete. Här förväntas medarbetaren ta en stor del av 
ansvaret för sin egen utveckling. Det fi nns en tydlig process för 
utvecklingen av den enskilda individen som varje år tillsam-
mans med sin chef sätter upp mål och gör en plan för utveck-
ling och kompetensförstärkning. Detta följs sedan regelbundet 
upp och utvärderas genom personlig återkoppling. 

Utveckla och behålla talanger
Att kunna utveckla och behålla talanger med olika bakgrund 
och kompetenser inom företaget är en viktig framgångsfaktor. 
Under 2012 har vi lagt särskilt fokus på att stödja kvinnliga 
talanger för att förbättra balansen mellan könen. Bland annat 
inleddes ett särskilt program för kvinnor med medlemmar från 
den verkställande ledningen som mentorer. SEB:s mål är att 
50 procent av alla chefer i banken ska vara kvinnor. 

 Banken vill även underlätta för medarbetarna att långsiktigt 
hålla sig friska och få en bra balans mellan arbete och privatliv. 
Under 2012 inleddes ett arbete med att stärka det förebyg-
gande hälsoarbetet för att öka medarbetarnas insikt om vikten 
av både fysisk och psykisk hälsa.

Förmåner och ersättningar 
SEB:s ersättningserbjudande ska attrahera, behålla och moti-
vera medarbetare med rätt kompetens, för att bidra till ban-
kens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra goda 
prestationer och sunda beteenden. För oss är det viktigt att 
ersättningen bestäms utifrån erfarenhet och prestation, utan 
hänsyn till kön, etnisk bakgrund eller annan form av diskrimi-
nerande synsätt. 

Medarbetare och kultur i SEB

För att SEB ska kunna möta kundernas förväntningar och behålla en stark position på 

marknaden är det avgörande att våra medarbetare är motiverade, har rätt kompetens 

och ges möjlighet att utvecklas. 

Ömsesidig respekt
Vi är öppna och strävar alltid efter att 
förtjäna såväl andras förtroende som 
varandras. 

Kontinuitet
Vi drar lärdom av, utmanar och agerar 
utifrån vår långa erfarenhet.

Engagemang
Vi drivs alla av att allt vi gör stärker 
relationen till våra kunder.

Professionalism
Vi förenklar för kunder att göra aff ärer med 
oss genom att dela med oss av vår kun-
skap och ansvara för våra handlingar. 

SEB:s värderingar
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Risker i SEB:s verksamhet

En banks grundläggande roll är att förmedla pengar mellan företag eller privatpersoner som vill 
låna, investera eller spara. När ett tryggt sparkapital omvandlas till fi nansiering av ett produktivt 
investeringskapital tar banken en risk som tas om hand med hjälp av riskhantering och fi nansiell 
motståndskraft. Riskhantering är en grundläggande del av bankens verksamhet. Några aktuella 
exempel belyser bankens riskhantering.

risk

Kreditrisk
SEB:s enskilt största risk

Likviditetsrisk
Har ökat under fi nanskrisen

Marknadsrisk
En mindre risk i SEB

Grunden för att bankernas funktion som 
blodomlopp i samhällsekonomin ska 
fungera är att vi har god kontroll på våra 
kreditrisker. Detta innebär att varje kre-
ditbeslut måste bygga på en analys av 
kundens återbetalningsförmåga. Gäller 
det mindre hushållskrediter sker det 
genom en standardiserad process. Större 
företagskrediter baseras på en individu-
ell analys som bygger på närhet och 
kundkännedom. 

Det är bara graden av standardisering 
som varierar. Banken ska förvissa sig om 
att låntagaren kan fullgöra sina skyldig-
heter. Principen är densamma för alla 
typer av krediter.

Banker måste hålla en buff ert av pengar 
som kan betalas ut. De som sparar 
pengar i en bank vill kunna ta ut sina 
pengar när som helst, oberoende av 
när de som lånar pengar av banken ska 
betala tillbaka sitt lån. Här uppstår 
likviditetsrisker i banker. 

Förutom den inlåning som privatper-
soner och företag tillhandahåller fi nan-
sierar sig en bank också genom upplå-
ning på kapitalmarknaden. Även detta 
innebär en likviditetsrisk ifall markna-
dens efterfrågan på att investera i ban-
kens obligationer minskar eller upphör. 

En av bankers viktiga roller är att under-
lätta för kunderna att köpa och sälja olika 
typer av värdepapper. För att det ska 
fungera måste banken ha ett handelsla-
ger av alla instrument, oavsett om det är 
aktier, valutor eller räntebärande instru-
ment. Vid sidan av detta placerar SEB 
också en stor del av sin likviditetsreserv i 
en portfölj av säkra stats- och bostads-
obligationer. Detta innebär att banken 
utsätts för en marknadsrisk eftersom 
handelslagret och likviditetsreserven
kan sjunka i värde.

Hushållens skuldsättning Bankers fi nansiering Företagsobligationer

Under året har hushållens skuldsättning 
och risken för prisfall på bostadsmarkna-
den i Sverige diskuterats fl itigt. 

SEB står för en ansvarsfull kreditgiv-
ning, som bygger på att hushållen ska ha 
betryggande marginaler. Grunden för 
kreditgivning är att låntagaren har för-
måga att betala tillbaka lånen. Låntaga-
ren ska också ha en betryggande säker-
hetsmarginal på värdet av sin bostad i 
förhållande till lånet. Därför bör alla bolån 
amorteras, oavsett värde på bostaden. 

Frågan om bankernas likviditetsrisker har 
fått förnyad aktualitet efter att både ett 
antal banker och länder i Europa tidvis 
har haft svårt att förnya sin upplåning. 

De svenska bankerna anses i ett inter-
nationellt perspektiv vara välkonsolide-
rade och välskötta och har inte drabbats 
av några motsvarande störningar i sin 
fi nansiering. Under 2012 krympte SEB:s 
så kallade kreditspreadar i samband med 
bankens upplåning. SEB har som policy 
att hålla en betryggande likviditetsbuff ert 
och denna uppgick vid årsskiftet till       
373 miljarder kronor. 

De senaste åren har intresset för att 
investera i företagsobligationer ökat. 
Många av SEB:s företagskunder har hög 
kreditvärdighet och kan låna på obliga-
tionsmarknaden till förmånliga villkor.

SEB hjälper företagen med att ge ut 
obligationerna och håller ett handelslager 
för att underlätta köp och säljtransaktio-
ner. Banken är därmed exponerad för att 
marknadspriset kan variera, det vill säga 
en marknadsrisk uppstår. 

Genom att SEB kontinuerligt mäter 
marknadsrisken i portföljen och säker-
ställer att exponeringen inte överskrider 
fastlagda limitgränser kan risken hållas 
begränsad och hanterbar. 
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risk

Har riskerna
ökat under 2012? 
– De fi nansiella mark-
naderna har varit 
något lugnare än före-
gående år, men ris-
kerna för de europe-
iska ekonomierna har 

ökat och de fl esta prognosrevideringar har 
varit nedåt. Sverige är inte immunt mot 
konjunkturavmattningen. Men, med SEB:s 
robusta kreditkvalitet och starka riskposition 
står vi väl rustade.

Hur påverkas riskarbetet av alla nya 
regleringar? 
– Under de senaste åren har intensiteten i 
myndigheternas övervakning och tillsyn av 
banker ökat. Vi har med god framförhållning 
anpassat oss till detta. Vi har ett gott samar-
bete med till exempel Finansinspektionen i 
Sverige som är vår primära myndighet. 

Finns det några nackdelar? 
– Det kan tänkas att myndigheternas över-
vakning blir så intensiv att bankers egna 
ansvar för riskhantering riskerar att skym-
mas. I de nya regleringsinitiativen fi nns det 
också en del tolkningsproblem.
 
Vad innebär myndigheternas regler 
om ökade riskvikter på bolån? 
– SEB har sedan tidigare tillämpat relativt 
högre riskvikter än andra svenska banker. 
Vi värnar om att kunderna har betryggande 
marginaler när det gäller betalningsförmåga 
och belåningsgrad. Det påverkas inte på 
något sätt av de nya reglerna. 

Hur är riskmedvetandet i SEB? 
 – Vi har ett högt riskmedvetande. Hos SEB 
ligger riskansvaret hos de ansvariga i aff ärs-
ledet. Riskhantering kan inte enbart styras av 
regelverk. Det handlar om gott aff ärsmanna-
skap och en sund kultur i botten.

Operationell risk
Fel i processen

Försäkringsrisk
Långa tidsperioder

Banker hanterar varje dag ett stort antal 
kunduppdrag. Det ställer stora krav på 
att banken har pålitliga system, funge-
rande rutiner och på att medarbetarna 
vet hur de ska agera för att undvika miss-
tag. I nästan 100 procent av fallen löper 
transaktionerna felfritt, men ibland upp-
står misstag. Risken för att denna typ av 
fel ska uppstå kallas operationella risker. 
Det handlar om alla typer av risker som 
innebär att banken gör ett fel som leder 
till att ersättning måste betalas ut till den 
som drabbas. Operationell risk omfattar 
även bedrägerier och externa händelser.

Pensionssparande erbjuds dels som 
fondförsäkring där kunden själv väljer 
risknivån och hur sparandet ska placeras 
i fonder, dels genom så kallad traditionell 
livförsäkring där SEB ansvarar för förvalt-
ning och risk och kunden får en garante-
rad avkastning. 

Risken inom pensionssparande och 
livförsäkring är att premien, som baseras 
på antaganden om livslängd och skador, 
inte stämmer. Det fi nns också en risk att 
avkastningen på tillgångarna inte räcker 
till för att betala ut den garanterade 
avkastningen över tiden. 

Eventuellt euroutträde Räntor och avkastning

Under 2012 har det funnits en oro för att 
Greklands regering på grund av den 
statsfi nansiella krisen skulle komma att 
ställa in betalningarna och lämna euro-
samarbetet. SEB har ingen exponering 
mot grekiska statspapper, men ett even-
tuellt euroutträde skulle ändå ha innebu-
rit påtagliga praktiska svårigheter för det 
fi nansiella systemet. 

För att möta denna operationella risk 
och säkerställa att bankens kunder har 
tillgång till fungerande betalningssystem 
till och från Grekland genomförde SEB 
under fj olåret en omfattande analys och 
tog fram en beredskapsplan för att han-
tera de praktiska konsekvenserna av ett 
sådant scenario. 

De sjunkande räntorna under fj olåret 
innebar en press på alla försäkringsbolag 
med portföljer av traditionell livförsäk-
ring, eftersom bolagen får svårt att gene-
rera de garanterade avkastningsnivåer 
som de har lovat sina kunder.

Eftersom merparten av SEB:s livför-
säkringsverksamhet bedrivs som fond-
försäkring, där kunderna själva äger sina 
placeringar utan garanterad avkast-
ningsnivå, är denna risk begränsad för 
SEB-koncernen. 

Finansiell motståndskraft

373 Mdr kr
i likviditetsbuff ert

Finansiell motståndskraft

110 Mdr kr
i eget kapital

5 frågor till Johan Andersson
Chief risk offi  cer
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Aktiekapital
SEB-aktien noteras på Nasdaq OMX Stockholm. Aktiekapitalet 
uppgår till 21,9 miljarder kronor, fördelat på 2 194,2 miljoner 
aktier. A-aktien berättigar till en röst, C-aktien till en tiondels 
röst.  
 
Börshandel
2012 var ett relativt starkt år på Stockholmsbörsen och OMX 
Stockholm Generalindex steg med 12 procent. Värdet på SEB:s 
A-aktie ökade med 38 procent medan FTSE European Banks 
Index steg med 26 procent. Under året omsattes SEB-aktier till 
ett värde av 86 miljarder kronor. Vid utgången av 2012 uppgick 
SEB:s marknadsvärde till 121 miljarder kronor.

Utdelningspolitik
SEB eftersträvar att uppnå en långsiktig utdelningstillväxt 
utan att underskrida målen för koncernens kapitalisering. 
Utdelningen ska årligen motsvara 40 procent eller mer av  
vinsten per aktie. Varje års utdelning ska också fastställas  
med hänsyn till rådande ekonomiska läge samt koncernens 
resultatnivå, tillväxtförutsättningar och kapitalisering.

seb-aktien

Under 2012 steg värdet på SEB:s A-aktie med 38 procent att jämföra med europeiskt bankindex, 
som ökade med 26 procent. Vinsten per aktie uppgick till 5:31 kronor (4:93). Styrelsen föreslår en 
utdelning på 2:75 kronor per aktie för 2012 (1:75).

SEB-aktiens utveckling under 2012 

SEB:s största aktieägare 
varav  Andel

31 december 2012 Antal aktier C-aktier kapital, % röster, %

Investor AB 456 089 264 2 725 000 20,8 20,9

Trygg Stiftelsen 177 447 478 8,1 8,2

Alecta 135 540 000 6,2 6,2

Swedbank Robur fonder 86 631 649 3,9 4

Norges Bank 57 046 951 2,6 2,6

Nordea fonder 46 051 601 2,1 2,1

SEB fonder 43 953 154 2,0 2

SHB fonder 33 457 943 23 680 1,5 1,5

Wallenberg-stiftelser 33 057 244 5 871 173 1,5 1,3

AMF Försäkring & fonder 28 092 620 1,3 1,3

SHB 24 095 965 1,1 1,1

Första AP-fonden 22 903 527 1,0 1,1

Fjärde AP-fonden 22 894 451 1,0 1,1

Andra AP-fonden 18 149 825 0,8 0,8

Skandia Liv 17 796 495 0,8 0,8

Utländska aktieägare 531 062 397 1 611 582 24,2 24,4

Källa: Euroclear AB/SIS Ägarservice AB.

   SEB A-aktien.Kurs avser senast 
betalt, sista dagen i varje månad.

   OMXS 30 Stockholm.

   European Banks Index (FTSE).

  Omsatt antal aktier i tusental.

SEB-aktien
Data per aktie 1) 2012  2011 2010 2009 2008

Nettoresultat före utspädning, kr 5:31 4:93 3:07 0:58 10:36

Nettoresultat efter utspädning, kr 5:29 4:91 3:06 0:58 10:36

Eget kapital, kr 49:92 46:75 45:25 45:33 86:22

Justerat eget kapital, kr 56:33 51:99 50:34 49:91 94:81

Substansvärde, kr 56:33 51:99 50:34 50:17 95:44

Kassaflöde, kr -8:92 97:27 -11:60 -44:86 -20:48

Betald utdelning (A och C), kr 2:75 1:75 1:50 1:00 0:00

Börskurs vid årets slut

 A-aktien, kr 55:25 40:09 56:10 44:34 42:95

 C-aktien, kr 53:40 39:00 53:20 46:00 38:88

Högsta kurs under året

 A-aktien, kr 57:95 62:00 56:55 53:00 120:90

 C-aktien, kr 54:30 61:25 53:95 55:00 112:77

Lägsta kurs under året

 A-aktien, kr 38:87 30:72 38:84 15:48 36:06

 C-aktien, kr 38:74 33:00 42:18 15:22 36:06

Utdelning i relation till årets  
resultat, % 51,8 35,5 48,0 172,0 0,0

Direktavkastning (utdelning  
i relation till börskurs), % 5,0 4,4 2,7 2,3 0,0

P/E-tal (börskurs i relation  
till resultat), % 10,4 8,1 18,2 75,8 4,1

Antal utestående aktier

 i genomsnitt, miljoner 2 191,5 2 193,9 2 194,0 1 905,5 968,5

 vid årets slut, miljoner 2 192,0 2 191,8 2 193,9 2 194,2 968,9

1) Tidigare år omräknade efter nyemissionen 2009.

SEB:s A-aktie
Kronor
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analytikerfrågor

Analytikernas frågor om SEB

Över trettio aktieanalytiker följer SEB:s utveckling. Varje kvartal anordnar SEB en presskonferens 
och möten med både analytiker och investerare för att belysa bankens utveckling och svara på 
frågor. Frågor runt utvecklingen av de nya regelverken och hur de påverkar banken är vanliga, 
liksom hur läget i världsekonomin påverkar aktiviteterna och intjäningen. 

Vad driver SEB:s intjäning?
Intjäningen påverkas av flera faktorer. 
Den kanske viktigaste faktorn är aktivi-
tetsnivån i ekonomin på de marknader 
där vi är verksamma. Dessutom på- 
verkas intjäningen av faktorer som  
ränteläget och börsutvecklingen. En 
förändring med en procentenhet av 
räntenivån påverkar vår intjäning med 
cirka 1,3 miljarder kronor. Där vi kan 
påverka, till exempel i våra aktiviteter 
mot kunderna, fortsätter vi hela tiden 
att utveckla vårt erbjudande för att  
attrahera fler kunder och därmed utöka 
affärsvolymerna.

Hur har SEB ökat sin mot-
ståndskraft inför ett svårare 
konjunkturläge?
Vi har under de senaste fem åren 
aktivt arbetat med att öka vår mot-
ståndskraft och flexibilitet. SEB:s 
balansräkning är idag betydligt star-
kare, både vad gäller kreditkvalitet 
och likvida reserver. Det innebär att 
25 procent av bankens balansräkning 
är i likvida medel. Med andra ord, om 

oron på kapitalmarknaden på nytt 
skulle öka, har banken möjlighet att 
fortsätta att stötta sina kunder. 

Samtidigt har vi arbetat med att bli mer 
effektiva. Vi arbetar kontinuerligt med att 
förenkla våra processer och att återan-
vända kunskap som kan bli en lösning för 
liknande funktioner. Genom att arbeta 
nära kunderna, kan vi tidigt fånga upp 
och lösa problem, samtidigt som vi följer 
vissa sektorer extra noga för att undvika 
problem i kreditportföljen. Allt detta sam-
mantaget ger oss en god motståndskraft 
mot vad som än händer i omvärlden.

Hur hanterar SEB de nya
regelverken?
Sverige kommer att införa strängare 
kapitalkrav för bankerna än vad som 
kommer att gälla i övriga Europa. 
Samtidigt har Sverige från och med års-
skiftet infört ett nytt kortfristigt likvidi-
tetsmått medan det internationellt har 
skjutits fram i tiden. Eftersom SEB har 
arbetat med att stärka balansräkningen 
under flera år överträffar vi redan nu de 
krav som föreslagits för 2013. Än råder 

dock viss osäkerhet om hur och när de 
nya regelverken införs.

Planerar SEB att återbörda  
kapital till aktieägarna?
För fyra år sedan gjorde vi en nyemis-
sion för att trygga bankens framtid i ett 
läge då vi kraftigt ökat vår utlåning till 
bankens kunder i samband med att 
kapitalmarknaden delvis stängde efter 
Lehman Brothers konkurs. Vi har sedan 
dess ökat vår kärnprimärkapitalrelation 
med 8 procentenheter och är idag 
bland de bäst kapitaliserade bankerna  
i Europa. Vår förmåga att bygga nytt 
kapital är god och ger utrymme för  
att öka kundaffären. Vi har verktyg  
för att utöver utdelningen hantera ett 
överskottskapital, såsom det av bolags-
stämman beslutade återköpsmandatet.

Presskonferens på SEB:s huvudkontor i Stockholm den 25 oktober 2012
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Beskrivning av resultaträkningen

RÖRELSEINTÄKTER
Räntenettot utgörs till största delen av skillnaden mellan 
intäkter från utlåning samt kostnader för in- och upplåning. 
Bankers räntemarginaler skiljer sig åt på olika delar av markna-
den, främst beroende på olika löptider och risker. Förändringar 
i marginalerna liksom i in- och utlåningsvolymerna är av stor 
betydelse för utvecklingen av räntenettot. Räntenettot påver-
kas dessutom av avkastningen på innehav av räntebärande 
värdepapper och kostnader kopplade till egna utgivna värde-
papper som används för att finansiera verksamheten. 
Provisionsnettot, som omfattar provisionsintäkter från olika 
tjänster som aktiehandel, rådgivning och kort, väger sedan 
länge tyngre i SEB än i andra svenska banker. Det hänger sam-
man med att banken i högre utsträckning än andra satsat på 
tjänster för stora företag samt förmögenhetsförvaltning. Här 
ingår också avgifter från förvaltat kapital.
Nettoresultat av finansiella transaktioner omfattar såväl 
realiserade vinster och förluster i samband med försäljning av 
aktier, obligationer och andra finansiella instrument som orea-
liserade förändringar i marknadsvärdet på innehav av värde-
papper. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har stor 
betydelse. Resultatet av valutahandeln ingår också i denna 
post. 
Livförsäkringsintäkter, netto, omfattar avgifter från försälj-
ningen av livförsäkringsprodukter, där fondförsäkringar står 
för en mycket stor andel. 
Övriga intäkter, netto, innehåller vissa realisationsvinster, 
aktieutdelningar, säkringsarrangemang och andra övriga 
poster. 

RÖRELSEKOSTNADER
Den största rörelsekostnaden är personalkostnader för ban-
kens runt 16 500 medarbetare. Övriga rörelsekostnader 
består främst av IT- och konsultkostnader och lokalkostnader. 
Av- och nedskrivningar av tillgångar kan till exempel gälla 
inventarier eller IT-kostnader, där kostnaderna sprids över flera 
år. För att uppnå en konkurrenskraftig och effektiv kostnadsbas 
arbetade banken under 2012 med ett kostnadstak på 23 miljar-
der kronor.

Kreditförluster, netto
Kreditförlusterna utgörs dels av konstaterade förluster, dels av 
reserveringar för sannolika förluster, där SEB fastställt att mot-
parten troligtvis inte kommer att kunna fullgöra sina betal-
ningsförpliktelser. Eventuella återvinningar påverkar kredit-
förlustnettot positivt.  

Avvecklade verksamheter
Avvecklade verksamheter utgör, för 2011 och 2012, kostnader 
som uppstått i anslutning till försäljningarna av den tyska  
respektive ukrainska kontorsrörelsen.

Nettoresultat 
Nettoresultatet ligger till grund för beräkning av vinst per aktie 
och föreslagen utdelning till aktieägarna.

 

Mkr 2012 2011
Change, 

%

Räntenetto 17 635 16 901 4 

Provisionsnetto 13 620 14 175 -4 

Nettoresultat av  
finansiella transaktioner

4 579 3 548 29 

Livförsäkringsintäkter netto 3 428 3 197 7 

Övriga intäkter, netto - 439 - 135

Summa intäkter 38 823 37 686 3 

Personalkostnader -14 596 -14 325 2 

Övriga kostnader -6 444 -7 424 -13 

Av- och nedskrivningar av tillgångar -2 612 -1 764 48 

Summa kostnader -23 652 -23 513 1 

Vinster från materiella och 
immateriella tillgångar  1  2 -50 

Kreditförluster, netto - 937  778

Rörelseresultat 14 235 14 953 -5 

Skatt -2 093 -2 942 -29 

Nettoresultat från kvarvarande 
verksamheter

12 142 12 011 1 

Avvecklade verksamheter - 488 -1 155 -58 

Nettoresultat 11 654 10 856 7 

året i siffror

I resultaträkningen summeras årets resultat genom nettot av intäkter  
och kostnader liksom kreditförluster och nedskrivningar.

Resultaträkning

Resultaträkning
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Omräkning av 2011 års rapporter
Nya regler för redovisning av pensioner och en metodföränd-
ring vad gäller värdering av vissa derivatinstrument infördes 
2012. För att förbättra jämförbarheten räknades 2011 års 
resultat- och balansräkningar om. 

året i siffror

Nettoresultat
Mkr

Kreditförluster, netto
Mkr

2012 års resultat

RÖRELSEINTÄKTER
Räntenettot ökade med 4 procent till 17 635 Mkr. Förändringen 
berodde främst på högre genomsnittsvolymer av kundrelate-
rad in- och utlåning. Detta motverkades delvis av avgifter till 
den svenska stabilitetsfonden och insättarskyddet på 1 miljard 
kronor totalt. Räntenettot svarade för 45 procent av SEB:s 
intäkter för 2012.
Provisionsintäkterna minskade med 4 procent, till 13 620 
Mkr. Förvaltat kapital ökade under året till 1 328 miljarder kro-
nor men i genomsnitt var det förvaltade kapitalet lägre än 2011, 
vilket ledde till lägre provisioner. En lägre aktivitet på de nord-
iska börserna minskade kurtaget. Kunderna var heller inte lika 
aktiva under året inom nyemissioner, företagsförvärv, etc.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade med  
29 procent vilket dels berodde på en större nedskrivning under 
2011 på statspapper från de så kallade GIIPS-länderna och dels på 
att värdet ökade på delar av innehavet av obligationer under 2012.
Livförsäkringsintäkter, netto ökade, delvis beroende på 
bankens förvärv av ett irländskt försäkringsbolag.
Övriga intäkter netto var negativt för året. Här ingick en 
engångseffekt, realiserade förluster på 402 Mkr, från återköp  
av säkerställda obligationer.

RÖRELSEKOSTNADER
Kostnaderna ökade med 1 procent under året till 23 513 Mkr. 
Efter en strategisk översyn av bankens IT-projekt gjordes en 
engångsbortskrivning på 753 Mkr. Undantaget den posten 
sjönk kostnaderna med 3 procent och låg under 2012 års tak på  
23 miljarder kronor. Bankens kostnadstak för 2013 och 2014 är 
22,5 miljarder kronor.

Kreditförluster, netto 
Kreditförlusterna uppgick till 937 Mkr. Problemlånen minskade 
med 23 procent under året och uppgick till 13,8 miljarder 
kronor. 

Skatt
Skatten minskade med 29 procent delvis på grund av engångs-
effekter av den nya svenska bolagsskatten som trädde i kraft 
den 1 januari 2013. 

Resultat och utdelning 
Rörelseresultatet minskade med 5 procent till 14 235 Mkr. 
Exklusive engångseffekterna ökade rörelseresultatet med 3 
procent till 15 390 Mkr. Nettoresultatet uppgick till 11 654 Mkr. 
Styrelsen föreslår att 6 028 Mkr, eller 2:75 kronor per aktie, 
delas ut till aktieägarna. 
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Beskrivning av balansräkningen

Förenklat går traditionell bankverksamhet ut på att förmedla 
kapital mellan kunder med överskott på kapital och kunder 
med lånebehov. Kundernas behov varierar mycket när det  
gäller beloppens storlek, löptid och andra villkor. I sin roll som 
förmedlare använder banken exempelvis hushållssparande 
och kortfristig inlåning till företagsutlåning och långfristiga 
bolån. Tack vare mängden konton med olika förfallotider, blir 
sparande och inlåning en stabil finansieringskälla. 

TILLGÅNGAR
Utlåning till allmänheten (hushåll, företag, med mera) samt till 
kreditinstitut svarar tillsammans för drygt hälften av tillgång-
arna. Räntebärande värdepapper utgör också en stor post.

SKULDER OCH EGET KAPITAL
De största posterna utgörs här av skulder till kreditinstitut samt
in- och upplåning från allmänheten. Värdepapper som SEB
själv emitterat är också en viktig del. Eget kapital består av 
aktiekapital, kapitaltillskott samt ackumulerat resultat. 

Utveckling under 2012

TILLGÅNGAR
Utlåningen till allmänheten ökade med 4 procent. Den strate-
giska tillväxtsatsningen i Norden gav resultat och utlåningen  
till företag och hushåll ökade med 33 respektive 27 miljarder 
kronor. Nettoinnehaven av skuldinstrument minskade något. 

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Inlåningen från hushåll ökade med 11 miljarder kronor. Med oro-
liga börser sparade hushållen i ökad utsträckning på bankkonto 
istället för i aktier eller fonder. SEB drog nytta av sin goda kredit-
värdighet genom att ge ut värdepapper till 72 miljarder kronor, 
netto. Kapitalet ökade med 7 miljarder kronor, vilket framför  
allt beror på 2012 års resultat och utdelningen, netto.

året i siffror

Här redovisas det bokförda värdet på koncernens tillgångar, skulder och eget kapital.

Balansräkning

SKULDER OCH EGET KAPITAL 2012 2011
Centralbanker 30 073 35 957
Kreditinstitut 126 210 139 000
Repor 14 373 26 317
Skulder till kreditinstitut 170 656 201 274
Offentlig förvaltning 74 248 73 409
Hushåll 208 972 198 244
Företag 564 577 565 521
Repor 14 463 24 508
In- och upplåning från allmänheten 862 260 861 682
Skulder till försäkringstagare 285 973 269 683
Certifikat 257 794 217 778
Obligationslån 404 057 372 095
Emitterade värdepapper 661 851 589 873
Skuldinstrument 43 060 44 584
Aktieinstrument 34 161 35 233
Derivat 159 780 152 430
Finansiella skulder till verkligt värde 237 001 232 247
Skulder som innehas för försäljning 1 962
Övriga skulder 101 921 74 812
Efterställda skulder 24 281 25 109
Totalt eget kapital  109 513  102 739
Summa skulder och eget kapital 2 453 456 2 359 381

TILLGÅNGAR 2012 2011
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbanker 209 163 228 590
Utlåning 71 841 70 756
Repor 30 822 30 201
Skuldinstrument 23 360 27 806
Övrig utlåning till kreditinstitut 126 023 128 763
Offentlig förvaltning 55 584 62 188
Hushåll 466 988 433 547
Företag 612 557 585 723
Repor 75 702 72 244
Skuldinstrument 25 257 32 521
Utlåning till allmänheten 1 236 088 1 186 223
Skuldinstrument  191 478 176 001
Aktieinstrument  85 210 55 931
Derivat  170 600 167 821
Försäkringstillgångar  278 650 269 925
Finansiella tillgångar till verkligt värde 725 938 669 678
Finansiella tillgångar som kan säljas 50 599 57 377
Tillgångar som innehas för försäljning  0 2 005
Materiella och immateriella tillgångar 28 494 29 016
Övriga tillgångar 77 151 57 729
Summa tillgångar 2 453 456 2 359 381

Balansräkning
Mkr
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året i siffror

Styrelsen och ledningen har formulerat nya målsättningar för kapitalstyrka, utdelning och 
räntabilitet vilka tillsammans utgör grunden för den långsiktiga ambitionen att nå en 
räntabilitet på 15 procent.

Finansiella mål

Kapitalstyrka
Bankers vinster ökar och förluster minskar kapitalet. Därmed är 
kapitalet ett skydd för de risker som banker tar och dess storlek 
är avgörande för hur mycket en bank kan låna ut och placera. 
Myndigheternas regler beskriver hur stort kapitalet ska vara i 
relation till risken. Det viktigaste måttet hittills har varit den så 
kallade kärnprimärkapitalrelationen som definierats under 
Basel II-regelverket.

Myndighetskraven är under förändring och blir allt striktare. 
Finansinspektionen kommer att kräva att kärnprimärkapital-
relationen – enligt det nya så kallade Basel III-regelverket – 
 ska vara minst 10 procent. 

SEB:s målsättning är att kärnprimärkapitalrelationen enligt 
Basel III ska vara 13 procent. Vid årsskiftet uppgick detta mått 
till 13,1 procent, ett av de högsta i Europa.

Utdelning
SEB:s målsättning är att utdelningen varje år ska uppgå till 40 
procent eller mer av vinsten per aktie. Förslaget till utdelning 
för 2012 motsvarar 52 procent av vinsten per aktie. 

Räntabilitet
Räntabiliteten, eller avkastningen på eget kapital, utgör relatio-
nen mellan nettoresultatet och genomsnittligt kapital. SEB:s 
mål är att räntabiliteten skall vara konkurrenskraftig. För 2012 
uppgick räntabiliteten till 11,1 procent.

Likviditet
Bankers förmåga att själva låna pengar är en förutsättning för 
att kunna uppfylla kundernas behov och banker arbetar alltid 
med likviditetshantering. Ett exempel är att bättre matcha för-
fallostrukturen på tillgångar och skulder. Den stabila finansie-
ringen är betydligt större än utlåningen till företag och privat-
personer. SEB hade vid årsskiftet 373 miljarder kronor i likvida 
tillgångar i en så kallad likviditetsreserv. 
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1) Basel II utan övergångsregler.
2) Basel III rapporteras ännu inte officiellt.
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  Nettoresultat     Utdelning 

1)  En utdelning på 2:75 kronor per A- och C-aktie föreslås för 2012.  
 Utdelningen i relation till vinst per aktie blir 52 procent. 

2)   I mars 2009 gjorde SEB en nyemission 5:11,  
vilket minskade resultatet per aktie.
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Styrelse

MARCUS WALLENBERG

Född 1956: B. Sc. (Foreign Service). 

Ordförande sedan 2005.

Andra uppdrag: Ordförande i 
Saab, Electrolux och LKAB. Leda-
mot i AstraZeneca, Stora Enso, 
Investor, Temasek Holding samt 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Aktieinnehav: 753 584 A-aktier 
och 720 C-aktier.

TUVE JOHANNESSON 

Född 1943: Civ.ek., MBA och Ekon. 
Dr. H.C.

Vice ordförande sedan 2007.

Andra uppdrag: Ordförande i 
Ecolean International A/S. Leda-
mot i Meda. Industriell rådgivare 
till EQT och J C Bamford Excava-
tors Ltd.

Aktieinnehav: 204 000 A-aktier.

JACOB WALLENBERG

Född 1956: Civ.ek. och MBA. 

Vice ordförande sedan 2005.

Andra uppdrag: Ordförande i In-
vestor. Vice ordförande i SAS och 
Ericsson. Ledamot i ABB, Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse, the 
Coca-Cola Company och 
Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 430 839 A-aktier 
och 136 C-aktier.

JOHAN H. ANDRESEN

Född 1961; B.A. och MBA.

Andra uppdrag: Ägare till och ord-
förande i Ferd. Ledamot i SWIX, Ju-
nior Achievement Young Enterprise 
(JA-YE) Europe, J A-YE Norway, NMI 
– Norwegian Microfi nance Initiative, 
Corporate Assembly i Orkla och 
Corporate Partners Advisory Board 
vid BI Norwegian School of Mana-
gement.

Aktieinnehav: 100 000 A-aktier.

SIGNHILD ARNEGÅRD 
HANSEN

Född 1960: Fil.kand. och journa-
listutbildning.

Andra uppdrag: Ordförande i 
SLC-Group AB, Svenska LantChips, 
Utah Chips Corporation och SFN/
Timbro. Vice ordförande i Svensk-
Amerikanska Handelskammaren 
(SACC), USA. Ledamot i Loomis, 
Universitetsstyrelsen vid Lunds Uni-
versitet, SACC New York, Exportrå-
det, ESBRI, Kung Carl XVI Gustafs 
Stiftelse för Ungt Ledarskap, Dagens 
Industri och Magnora .

Aktieinnehav 2 578 A-aktier.

URBAN JANSSON

Född 1945: Högre bankutbildning. 

Ordförande i Risk and Capital 
Committee. 

Andra uppdrag: Ordförande i EAB, 
HMS Networks och Svedbergs i 
Dalstorp. Ledamot i Clas Ohlson, 
Lindéngruppen och Höganäs.

Aktieinnehav: 56 840 A-aktier.

BIRGITTA KANTOLA

Född 1948: Jur.kand och Ekon.
dr. H.C.

Andra uppdrag: Ledamot i 
StoraEnso och Nobina.

Aktieinnehav: 22 000 A-aktier.

TOMAS NICOLIN

Född 1954: Civ.ek. och M.Sc. 
(Management). Ordförande i 
Remuneration and HR Committee.

Andra uppdrag: Ledamot i Nord-
stjernan, Nobelstiftelsen, Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons Stiftel-
se, Centrum för Rättvisa, Stiftelsen 
Institutet för Näringslivsforskning, 
Kollegiet för Svensk Bolagsstyr-
ning och SFN/Timbro. Medlem i 
Advisory Board för Handelshög-
skolan i Stockholm och Investe-
ringskommittén för NIAM:s fastig-
hetsfond.

Aktieinnehav: 66 000 A-aktier.

JESPER OVESEN

Född 1957: Civ.ek. och MBA.

Andra uppdrag: Ordförande i 
Nokia Siemens Networks BV. 
Ledamot i Orkla ASA.

Aktieinnehav: 10 000 A-aktier.

CARL WILHELM ROS 

Född 1941: Fil. pol.mag. Ord-
förande i Audit and 
Compliance Committee.

Andra uppdrag: Ledamot i 
Camfi l och INGKA (Ikea) Holding.

Aktieinnehav: 18 816 A-aktier 
och 38 C-aktier.

ANNIKA FALKENGREN 

Född 1962: Civ.ek. 

Verkställande direktör och kon-
cernchef från 2005.

Andra uppdrag: Vice ordförande 
i Svenska Bankföreningen. Leda-
mot i Securitas. Medlem av för-
valtningsstyrelsen i Volkswagen 
AG och Munich RE.

Aktieinnehav: 393 541 A-aktier , 
272 479 performance shares och 
121 559 conditional share rights.

Av anställda utsedda ledamöter 

MAGDALENA OLOFSSON 

Född 1953; Studier i ekonomi och 
redovisning.

Andra uppdrag: Ordförande i 
Finansförbundet i SEB och i 
SEB:s Europeiska Företagsråd 
(EWC). Ledamot i styrelsen för 
Finansförbundet Sverige. 

Aktieinnehav: 0.

PERNILLA PÅHLMAN

Född 1958: Universitetsutbildad i 
hälso- och arbetsmiljö.

Andra uppdrag: Vice ordförande i 
Finansförbundets koncernklubb 
i SEB. Huvudskyddsombud på 
koncernnivå Sverige.

Aktieinnehav: 609 A-aktier och 
9 C-aktier.

Av anställda utsedda suppleanter

MARIA LINDBLAD

Född 1953: Civ.ek.
Andra uppdrag: Andre vice 
ordförande i Finansförbundets 
koncernklubb i SEB och ordförande 
i Klubb Stockholm City.

Aktieinnehav: 4 462 A-aktier

HÅKAN WESTERBERG

Född 1968: Engineering logistics.

Andra uppdrag: Ordförande i 
Akademikerföreningen i SEB. Sty-
relseledamot SEB Kort Bank AB.

Aktieinnehav: 1 842 A-aktier

MARCUS WALLENBERG TUVE JOHANNESSON JACOB WALLENBERG JOHAN H. ANDRESEN SIGNHILD ARNEGÅRD HANSEN URBAN JANSSON

MAGDALENA OLOFSSON  PERNILLA PÅHLMAN  MARIA LINDBLAD HÅKAN WESTERBERG

BIRGITTA KANTOLA TOMAS NICOLIN JESPER OVESEN CARL WILHELM ROS ANNIKA FALKENGREN     
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ANNIKA FALKENGREN

Född 1962: anställd i SEB 1987; 
Civ. ek.

Verkställande direktör och kon-
cernchef sedan 2005.

Andra uppdrag: Vice ordförande 
i Svenska Bankföreningen. Leda-
mot i Securitas. Medlem av för-
valtningsstyrelsen i Volkswagen 
AG och Munich RE. 

Aktieinnehav: 393 541 A-aktier,
272 479 performance shares och 
121 559 conditional share rights.

JOHAN ANDERSSON

Född 1957: anställd i SEB 1980; 
Civ.ek.

Chief Risk Offi  cer sedan 2010. 
Chef för risk- och kreditfunktio-
nen sedan 2004.

Aktieinnehav: 54 811 A-aktier,
22 C-aktier och 32 894 perfor-
mance shares.

JAN ERIK BACK

Född 1961: anställd i SEB 2008; 
Civ. ek.

Vice VD, Ekonomi- och fi nans-
direktör sedan 2008.

Aktieinnehav: 39 121 A-aktier, 
136 241 performance shares och 
60 779 conditional share rights.

MAGNUS CARLSSON

Född 1956: anställd i SEB 1993; 
Civ. ek.

Vice VD, chef för division Stora 
Företag & Institutioner sedan 
2005.

Aktieinnehav: 53 632 A-aktier, 
169 136 performance shares och 
72 935 conditional share rights.

VIVEKA HIRDMAN-RYRBERG

Född 1963: anställd i SEB 1990; Civ. 
ek. och Ekon.lic. i nationalekonomi. 

Informationsdirektör sedan 2009.

Aktieinnehav: 20 171 A-aktier, 
39 734 performance shares och 
21 880 conditional share rights.

MARTIN JOHANSSON

Född 1962: anställd i SEB 2005; 
Civ.ek.

Chef för Aff ärsstöd sedan 2011.

Aktieinnehav: 50 843 A-aktier, 
87 594 performance shares och 
48 623 conditional share rights.

ANDERS JOHNSSON

Född 1959: anställd i SEB 1984; 
Högre bankutbildning. 

Chef för division Kapitalförvalt-
ning sedan 2010.

Aktieinnehav: 55 798 A-aktier, 
14 094 deferral rights och 48 623 
conditional share rights.

ULF PETERSON

Född 1961: anställd i SEB 1987; 
Jur.kand.

Chef för Group Human Resources 
sedan 2010.

Aktieinnehav: 20 030 A-aktier, 
69 340 performance shares och 
30 389 conditional share rights.

MATS TORSTENDAHL

Född 1961: anställd i SEB 2009; 
Civ.ing.

Vice VD, Chef för division Kontors-
rörelsen sedan 2009.

Aktieinnehav: 36 975 A-aktier, 
136 241 performance shares och 
60 779 conditional share rights.

 

Adjungerade ledamöter  

PETER HØLTERMAND 

Född 1963: anställd i SEB 
sedan 1997; Civ. ek. 

Landchef för SEB Danmark 
sedan 2002. 

Aktieinnehav: 87 005 A-aktier 
och 10 666 deferral rights.

WILLIAM PAUS 

Född 1967: anställd i SEB 1992; 
Civ.ek. 

Landchef för SEB Norge sedan 2010. 

Aktieinnehav: 105 185 A-aktier 
och 14 112 deferral rights.

DAVID TEARE 

Född 1963: anställd i SEB 2006: 
B. Comm.

Chef för division Baltikum sedan 
2011. 

Aktieinnehav: 94 904 A-aktier,
2 921 performance shares, 8 104 
deferral rights och 29 174 condi-
tional share rights.

Revisor
Av bolagsstämman vald revisor

PricewaterhouseCoopers

PETER NYLLINGE

Född 1966; revisor i SEB och 
huvudansvarig sedan 2012. 
Auktoriserad revisor.

Verkställande ledning och revisor

ANNIKA FALKENGREN JOHAN ANDERSSON JAN ERIK BACK MAGNUS CARLSSON VIVEKA HIRDMAN-RYRBERG MARTIN JOHANSSON

ANDERS JOHNSSON ULF PETERSON MATS TORSTENDAHL PETER HØLTERMAND WILLIAM PAUS DAVID TEARE
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SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com/sv

Finansiell information under 2013

Kontaktpersoner

Styrelse

Stora Företag & 
Institutioner

Kontorsrörelsen Kapitalförvaltning Liv Baltikum

Chief Risk Officer

Group Compliance

Staber

Ekonomi- och finansdirektör

Interrnrevision

VD och koncernchef

Affärsstöd

Årsstämma

Årsstämma hålls torsdagen den 21 mars 2013 klockan 13.00 i Konserthuset i Stockholm

Kallelse till årsstämman samt agenda finns tillgänglig på SEB:s webbplats, www.sebgroup.com/sv 

Aktieägare som vill delta i stämman ska
– senast fredagen den 15 mars 2013 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
–  och, senast fredagen den 15 mars 2013, anmäla sig på telefon klockan 9.00–16.30 inom Sverige på 0771-23 18 18  

och från utlandet på +46 771 23 18 18, via Internet på Bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv eller skriftligen till  
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Årsstämman, Box 7832, SE-103 98 Stockholm.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 2:75 kronor per aktie för 2012.
Aktien handlas utan utdelning fredagen den 22 mars 2013. Tisdagen den 26 mars 2013 är föreslagen som avstämningsdag  
för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut av Euroclear Sweden AB  
tisdagen den 2 april 2013.

Finansiell information

SEB:s organisation

Jan Erik Back
Ekonomi- och finansdirektör
Telefon +46 8 22 19 00
E-mail:  
janerik.back@seb.se

Viveka Hirdman-Ryrberg
Informationsdirektör
Telefon +46 8 763 85 77
E-mail:  
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Ulf Grunnesjö
Chef för Investor Relations
Telefon +46 8 763 85 01
E-mail:  
ulf.grunnesjo@seb.se

Malin Schenkenberg
Finansiell Information
Telefon +46 8 763 95 31
E-mail:  
malin.schenkenberg@seb.se

Bokslutskommuniké för 2012
Årsredovisningen på Internet
Årsstämma

31 januari 2013
28 februari 2013
21 mars 2013

Delårsrapport jan–mars
Delårsrapport jan – sept
Delårsrapport jan– juni
Bokslutskommuniké för 2013

23 april 2013
15 juli 2013
24 oktober 2013
5 februari 2014
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Innehåll
Sidan 4
Strategi 
SEB prioriterar tre strategiska områden: 
långsiktiga kundrelationer, tillväxt inom 
styrkeområden samt bibehållen 
motståndskraft och fl exibilitet.

Sidan 12
Små och medelstora företag 
SEB:s fortsatta satsning på små och 
medelstora företag ledde under 2012 
till att banken fi ck 13 000 nya 
företagskunder i Sverige och Baltikum. 

Sidan 8
Stora företag och institutioner 
Nära relationer och djup kunskap om 
kundernas behov ligger till grund för SEB:s 
arbete med storföretag och fi nansiella 
institutioner. Under 2012 fortsatte 
expansionen i Norden och Tyskland.

Sidan 16
Privatpersoner 
SEB erbjuder privatkunderna hjälp med 
både enklare vardagsärenden och mer 
komplexa frågor. Vi ser till kundens hela 
situation vid varje rådgivningstillfälle.

Beskrivning av resultaträkningen

RÖRELSEINTÄKTER

Räntenettot utgörs till största delen av skillnaden mellan 

intäkter från utlåning samt kostnader för in- och upplåning. 

Bankers räntemarginaler skiljer sig åt på olika delar av markna-

den, främst beroende på olika löptider och risker. Förändringar 

i marginalerna liksom i in- och utlåningsvolymerna är av stor 

betydelse för utvecklingen av räntenettot. Räntenettot påver-

kas dessutom av avkastningen på innehav av räntebärande 

värdepapper och kostnader kopplade till egna utgivna värde-

papper som används för att finansiera verksamheten.  

Provisionsnettot, som omfattar provisionsintäkter från olika 

tjänster som aktiehandel, rådgivning och kort, väger sedan 

länge tyngre i SEB än i andra svenska banker. Det hänger sam-

man med att banken i högre utsträckning än andra satsat på 

tjänster för stora företag samt förmögenhetsförvaltning. Här 

ingår också avgifter från förvaltat kapital.

Nettoresultat av finansiella transaktioner omfattar såväl 

realiserade vinster och förluster i samband med försäljning av 

aktier, obligationer och andra finansiella instrument som orea-

liserade förändringar i marknadsvärdet på innehav av värde-

papper. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har stor 

betydelse. Resultatet av valutahandeln ingår också i denna 

post. 

Livförsäkringsintäkter, netto, omfattar avgifter från försälj-

ningen av livförsäkringsprodukter, där fondförsäkringar står 

för en mycket stor andel. 

a intäkter, netto, innehåller vissa realisationsvinster, 

äkringsarrangemang och andra övriga 

reserveringar för sannolika förluster, där SEB fasts

parten troligtvis inte kommer att kunna fullgöra s

ningsförpliktelser. Eventuella återvinningar påve

lustnettot positivt.  

Avvecklade verksamheter

Avvecklade verksamheter utgör, för 2011 och

om uppstått i anslutning till fö
rsäljningarna

inska kontorsrörelsen.

SEK m 

2012
2011

Change, 

%

Räntenetto

17 635 16 901
4 

Provisionsnetto

13 620 14 175
-4 

Nettoresultat av  

finansiella transaktioner

4 579 3 548
29 

Livförsäkringsintäkter netto

3 428
3 197

7 

Övriga intäkter, netto

- 439
- 135

Summa intäkter

38 823 37 686
3 

Personalkostnader

-14 596 -14 325
2 

Övriga kostnader

-6 444 -7 424
-13 

Av- och nedskrivningar av tillgångar
-2 612 -1 764

48 

Summa kostnader

-23 652 -23 513
1 

Vinster från materiella och 

immateriella tillgångar

 1
 2

-50

Kreditförluster, netto

- 937
 778

Rörelseresultat

14 235 14 953

Skatt

-2 093 -2 942

Nettoresultat från kvarvarande 

verksamheter

12 142 12 011

Avvecklade verksamhet

- 488 -1 155

Nettoresultat

11 654 10 856

resultaträkningen summeras årets resultat genom nettot av intäkter och kostnader liksom 

kreditförluster och nedskrivningar.

esultaträkning

Resultaträkning

Sidan 26
Året i siff ror 
SEB:s resultat påverkades av fl era poster 
av engångskaraktär. Nettoresultatet 
ökade med 7 procent.

Sidan 25
Analytikerfrågor 
Aktieanalytikernas frågor till SEB under 
året handlade bland annat om hur de nya 
regelverken och konjunkturläget påverkar 
banken.

2012 i korthet
2012 2011

Intäkter, Mkr 38 823 37 686
Resultat före kreditförluster, Mkr 15 171 14 173
Rörelseresultat, Mkr 14 235 14 953
Nettoresultat kvarvarande verksamhet, Mkr 12 142 12 011
Räntabilitet kvarvarande verksamhet, procent 11,5 12,3
Vinst per aktie, kvarvarande verksamhet, kr 5:53 5:46
Föreslagen utdelning, kr 2:75 1:75
Kärnprimärkapitalrelation1), procent 15,1 13,7
Primärkapitalrelation1), procent 17,5 15,9

 1) Basel II utan övergångsregler

Omslagets framsida 
Christina Ståhl, VD i Mio, och Björn Johansson, företagsrådgivare, SEB. Läs mer på sidorna 14–15.

De viktigaste händelserna under året:

Den statsfi nansiella oron i många länder och obalanserna i 
världsekonomin fortsatte att skapa osäkerhet på de fi nansi-
ella marknaderna. Räntorna var historiskt låga.

SEB:s satsning på företagssektorn ledde till 100 nya stor-
företagskunder och 13 000 nya små- och medelstora 
företagskunder. Antalet privatkunder ökade med cirka 
50 000. 

Styrelsen och ledningen presenterade nya fi nansiella mål.

SEB utsågs till bästa bank i Sverige, Estland, Lettland och 
Litauen (The Banker).

För första gången utsågs SEB också till bästa bank för 
stora företag och fi nansiella institutioner i Norden totalt 
(Prospera).

För tredje året i rad mottog SEB Global Private Banking Award 
som bästa nordiska bank för private banking-
tjänster (The Banker och PWM).

 SEB rankades som nummer ett i Sverige när det gäller 
öppenhet och åtgärder mot korruption (Transparency 
International).

 SEB bistår 2 800 stora företag och fi nansiella institutioner, 400 000 
mindre och medelstora företag och fyra miljoner privatpersoner med 
rådgivning och fi nansiella lösningar. 

 Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB fi nns 
representerat i ett 20-tal länder med cirka 16 500 medarbetare.

 Som Relationsbank verkar SEB alltid för att skapa värde för kunderna. 
I Sverige och Baltikum erbjuder SEB rådgivning och ett brett utbud av 
fi nansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är inrikt-
ningen att erbjuda ett fullservicekoncept till storföretagskunder och 
fi nansiella institutioner. 

SEB har ett långsiktigt perspektiv i all sin verksamhet och bidrar till att 
marknader och samhällen kan utvecklas.

Välkommen till SEB!



detta är seb

SEB är en ledande nordisk fi nansiell koncern. Som relationsbank 
verkar SEB alltid för att skapa värde för kunderna. I Sverige och de 
baltiska länderna erbjuder SEB fi nansiell rådgivning och ett brett 
utbud av fi nansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland 
har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till 
företagskunder och institutioner. SEB har ett långsiktigt perspektiv i 
allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. 
Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att koncernen 
fi nns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. SEB betjänar 
mer än 4 miljoner kunder och har cirka 16 500 anställda.

Långsiktiga relationer är hörnstenarna i vår verksamhet. Ända sedan A O 
Wallenberg grundade SEB 1856 har vi tillhandahållit rådgivning och fi nansiella 
lösningar för att hjälpa våra kunder att uppnå sina fi nansiella mål.

SEB:s kunder

400 000 
Små och medelstora företag

SEB erbjuder små och medelstora 
företag anpassade tjänster, som ur-
sprungligen utvecklades i samarbete 
med Bankens större företagskunder. 
Dessutom har vi ett stort antal tjänster 
som vänder sig särskilt till småföretag 
och entreprenörer.

2 800 
Stora företag och institutioner

SEB är den ledande företags- och invest-
mentbanken i Norden. Vi betjänar stora 
företag och institutioner, banker och 
kommersiella fastighetsföretag med 
traditionell företagsservice, trading- 
och kapitalmarknadstjänster samt 
betal- och depåtjänster. SEB erbjuder 
också omfattande pensions- och 
kapitalförvaltningslösningar.

4 000 000
Privatkunder

SEB förser cirka fyra miljoner privat-
personer med rådgivning och tjänster 
för att möta deras fi nansiella behov 
utifrån ett helhetsperspektiv. Tjän-
sterna omfattar såväl vardagliga tran-
saktioner som sparande, kapitalför-
valtning, lån och livförsäkring. 

Luxemburg

Moskva

Kiev

New Delhi

Singapore

Peking

Shanghai

Hongkong

Warsawa

Genéve

London

New York

São Paulo

Intäkter Rörelseresultat

Stora Företag & Institutioner – Aff ärsbanks- och investmentbanktjänster riktade 
till större företagskunder och institutioner i 18 länder, främst i Norden och Tyskland.

 15 837 Mkr (16 666 ) 7 109 Mkr (7 481)

Kontorsrörelsen – Banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små och 
medelstora företag i Sverige samt kortverksamhet i Norden.

11 180 Mkr (10 237) 4 353 Mkr (3 128)

Kapitalförvaltning – Kapitalförvaltning, fonder och private banking-tjänster för
institutioner och kapitalstarka privatpersoner. 

4 038 Mkr (4 318) 1 289 Mkr (1 371)

Liv – Livförsäkringstjänster för privatpersoner och företag, främst i Sverige, 
Danmark och Baltikum.

4 621 Mkr (4 471) 1 980 Mkr (1 957)

Baltikum – Banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små och 
medelstora företag i Estland, Lettland och Litauen. 

3 301 Mkr (3 383) 918 Mkr (2 917)

SEB:s divisioner

SEB:s roll i samhället SEB:s bidrag i kronort tt rrr

Rörelseintäkter
Geografi sk fördelning, procent

SEB:s marknader

SEB:s verksamhet omfattar främst kunder i Norden, Baltikum och Tyskland. Banken 
har 292 kontor i Sverige och Baltikum. SEB:s satsning på tillväxt har lett till högre in-
täkter i alla nordiska länder under 2012. 

1) Exklusive centraliserad treasuryverksamhet
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   Medarbetare 
Löner, pensioner och 
förmåner

  Aktieägare
Utdelning

  Myndigheter
Skatter och avgifter

   Leverantörer 
och partners
Varor och tjänster

SEB:s verksamhet skapar ekonomiskt värde för 
många andra intressenter i tillägg till kunderna. 

Filialer och representantkontor
SEB:s representation i världen

 2012 2011

Sverige 57 (59)

Norge 8 (8)

Danmark 8 (8)

Finland 4 (4)

Tyskland 1)  7 (9)

Estland 3 (3)

Lettland 3 (3)

Litauen 4 (4)

Övriga 6 (2)
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Please 
recycle me!




